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கா��ைக
உ�ரான த�����,

உ�� த�த தா����..



ெமா�ெபய��பாள� உைர

த�� ஓ� உய� த� ெச�ெமா�யாக இ��ப� ம��� ேபாதா�.

அ��ய� ெமா�யாக�� இ��த� ேவ���. அ��ய�,

இல��ய�, கைல, ெபா�ளாதார� என அைன�� அ��� த��

ெமா��� ெகா�� வ�த� ேவ���. அ�வைக�� “�ற நா��

ந�ல�ஞ� சா��ர�க� த�� ெமா��� ெபய��த� ேவ���”

எ�� பார��� வா��ைத�� இண�க அ��ய�, அ�ட�ய�

க���க� அட��ய இ��� த�ழா�க� ெச�ய�ப�� உ�க�

ைகக�� தவ��ற�. ���தள� ����� ெகா�ள ��ய இய��

த����, �ல வா��ைதகைள ��த��காக ஆ��ல���ேம �ட

எ����ேள�.

அ��ய� கைல�ெசா�க� பா� அ�க ப��சய�

இ�லாதவ�க� �த�� ���ைண�பாக� ெகா��க�ப���ள

அ��ெசா�ெபா�ைள�� கைல�ெசா�கைள�� வா��� ��வ�

��� உ�ளா��த க���கைள ப��� ����� ெகா�ள �ைண

����. இ��லான� ��ப� ஹா��� ஆ��ய

7ெசா�ெபா��க�� ெதா��பாக உ�ள�. வாசக�க� த���

அ��ய� பய�� ம�����ற ேவ��ெமன ேவ���ேற�.

நாைக மாவ�ட�, ெப�ய���� எ�� ����� �ற�� இள�கைல



க�டட� ெபா��ய� ���த நா� த�� ��� அ��ய�� ���

உ�ள ஈ�பா��� காரணமாக இ��ைல ெமா�ெபய����ேள�.

என� �த� �லான இத� உ�ளட�க��� உ�ள

ெமா�ெபய��� �ைறபா�க� இ���� அைவ எ�

ேபாதாைமேய.. எ�ைன ேம�ப����ெகா�ள ��� �ைற

�ைறைய க��தாக எ� ��ன�ச��� அ��ப��.

இ��� உ�வாக காரணமாக அைம�த அைன��

ந���ள�க����, ப��பக�தா����, இ��� உ�வாக என��

ஊ�கம��த எ� த�ைதயா����, தன� க�னமான

ப���ைமக��� இைடேய�� �ைல ��ைமயாக

வா������ அ���ைர ந��ய ஐயா

க���லக�.ெவ���ேபெரா� அவ�க���� என� மனமா��த

ந��கைள ெத����� ெகா��ேற�..

ேதாழைம�ட�,

க�ல� ேவதெர��ன�.B.E
E-mail: Kabilanvedharethinam96@gmail.com



அ���ைர
அ�ைன� த���ேகா� அ��ய� ெகாைட!

      ��னதாகேவ ெசா�����ேற�… இ�  ��ப� ஹா���

க���ைள� ேகா�பா�ைட  ��ைவ�� �க���ய  ஏ�

உைரக��கான  அ���ைர அ��. அ�த உைரக���

அ���ைர த�மள�  அ��ய�� கைரக�டவ� இ�ைல நா�.

மாறாக  அ���த��  க�ல� ேவதெர��ன�  ஹா�����

உைர�ெதா��ைப�  த��� ைக�ப�� நட�க ைவ������

ெமா�ெபய���� �ற�ப��யேத இ�!

      ஹா���ைக அ��ய� உல�� அ�சய� �ற� எ��

ெசா�வைத �ட  மா�த� �ற�ெய��த  மாஅ���ேகாள� அவ�

எ�பேத ச�யாக இ����. த�  உட� உ���க�  எ�லா� 

ஒ�ெவா�றாக� ெசய�ழ�� ெகா�ேட வ�தேபா��

அவ������  ��ட�ல…. அவ��� ெகா��தா��த�கைள

எ�லா� �ம�தப�,  ப�தைடயா�  த� �ைளைய

அ�வா�தமா��� ெகா�ட ஆ�ற� அ�வ� ��வ� ஹா���. 

க���டாக ேப��� ெதாட�� ெகா��, இ��த இட��� இ���

ெகா�ேட அ�ட�ெப�ெவ�ைய, அத� எ��ற�த க���ைள 

ஆ��� ெசா�ன  அ�� எ��ர� அவ�.



      இ�த ெமா�ெபய��� ���  ��� அ��ேபா� ஏ�

ெசா�ெபா��க�…. ெப�ெவ��� �த� க���ைளவைரயான

“அ�ட��� வரலா� ப��ய வரலாறாக” இட� ெப���ளன. இ�த

உைரக�� அட���ைய  இள� அ��ய�, �� அ��ய� 

ப��தவ�களா��ட அ�ப�ேய உ�வா���ெகா�ள இயலா�.

உ��ய�, ேவ�ய�, அ��ய� ��ஞா�களா�� இ�த

உைரகைள  ��தாக� ெச����ட ��யா�.  இய��ய�, 

வா�ய� ேபா�றவ�ேறா� ெந��கமான ெதாட���ளவ�கேள

இ�த உைரக�  ����கா��� க���ைளக�  ப��ய

உ�ைமகைள� காண����.

      த�� க�ல� ேவதெர��ன� ஆ��ல� க�ைத,  ��ன�,

��கைத, நாடக�, க��ைர எ��  இல��ய வ�வ�க�� ஒ�ைற�

த� ெமா�ெபய���  ���பாக� ேத��ெத��காம�, ஓ�

அ��ய� உைர�ெபா�ைவ…. அ���  ��க�க� ���த 

ஹா����� க���ைள� ப��ய  ஆ��� ெசா�ெபா��கைள�

த��� ெமா�ெபய����தர ��வ�����றா�.  அவ�� அ�த

அ������சைல,  அக எ���ைய� பாரா�� ம���ேற�.

      இ�த ெமா�ெபய��� �லான� த�� க�ல�

ேவதெர��ன� அ�ைன� த����� த������ அ��ய�

ெப��ெகாைடயா��. அ�ட� ப��ய, க���ைள ெதாட�பான



��வ� ஹா�����   ஏ� உைரகைள அழ�ய த���, �க எ�ய

ெமா�நைட��,  ஒ� ெமா�ெபய��ைப�  ப���ேறா�  எ�ற

எ�ணேம ஏ�படாத வ�ண� த�����றா�. �ய�க�த�க ஒ� 

ெமா�நைட அவ�ட�  வச�ப���ளைத� கா��ேற�. அ��ய�

சா��த ஆ��ல� கைல�ெசா�க��ெக�லா�  இவ� 

பய�ப�����ள த���ெசா�க� எ��கால அ��ய� த��

ெமா�ெபய��பாள�க���  ஆர�ப� பாட�களாக அைம��

எ�ப�� எ�ளள�� ஐய��ைல. 

      ேநா�கா��,  ெநா�ம�, ஒ�ம�, ��ம�, ெச�ெபய���,

ஏ���, மா����, ஓ�ைம���� ெவ�����, ��ய�,

ஒ�����, �������, �க�தக�,  ேந�தக�, மா��,  ��� 

��ம����  ெபா�ம�க�, பைசய�க� எ���  இ��� ��

�றாக�� ெசா�லா�க�க� இ���� ைகயாள�ப���ளன. 

கடேலா�, நாேடா� எ�ப�ேபா�  இவ� பய�ப�����ள

“��ேணா�” எ�ற ெசா���காக ெமா�ஞா�� ேதவேநய�

பாவாண� இ����தா�  த�� க�லைன� க���த�� உ��

�க�����பா�.

      ெமா�ெபய��� எ�ப� �ல�ைத� ெசா����� ெசா�

ெபய���� த�� ப�ய��.  அ� �லெமா��� ப�பா��, 

ச�க� பய���� ��கைள உ�வா��, ெபய��க�ப��



ெமா��� ச�க� கலா�சார��ட� ெபா��த� ெச���

ெபா��பான ப�யா��.

உம�கயா�  வ�கைள 

“கலச� �ைறய ம����  

ைக�� க�ப� க����”

எ�� க�ெமா�யா�க� ெச����பா� க�ம� ேத�க

�நாயக�.  �ல��� க�ப� இ�ைல; �ர� ம��ேம உ��. 

ஆனா� ெபய���� க�பைன� ��ேயற ைவ����பா�

க�ம�. இ�தா� ெச�ைம�� ெமா�ெபய�����

இல�கண�.  இ�த இல�கண�ைத இ���� �றாம� த��

க�ல� கைட��������றா� இ�த ���.

இ�த அ���ைற�� ‘அ’ எ�ற இட������ ‘ஆ’ எ�ற

இட����� ெச���!" இ�ப��ப�ட ெமா�ெபய��� தா� 

��ட� ந�ைம அ��கமாக� �ைண���ற�. உ�ைம��

ஹா���  உைர��,  ‘ஏ’ ����� ‘�’ ��  எ��தா� 

இ�������.   ஆனா� ெபய��� ெமா�யான த���

அகரவ�ைச����� “அ-ஆ” எ�� இய�பாக� த�����றா� 

ெமா�ெபய��பா��ய�.



      இ�வள���� த�� க�ல� ேவதெர��ன�  ஒ�

ெமா��ய� அ�ஞ�, ஆ�வாள� இ�ைல. கடேலார மாவ�டமான

நாக�ப��ன�  மாவ�ட���, ெப�ய���� எ��� ��ன���

ஊ��, ஓ�  எ�ய �வசாய� ���ப��� �ற�தவ�. இவ�ைடய

த�ைதயா� ஓ� ஆ��ய�. த�� க�ல� இள�கைல� க�டட�

ெபா�யாள� ������� இல�ட��  த�யா� ��வன��� 

ப����றா�.  இ�த�  ��ன������ வ�தவ�  த������

இ�த ெமா�ெபய��� �� (அைன����மான ேகா�பா�) த��

க�லைன  ேவ� தள����, ��ய உயர����� ெகா��ெச��� 

எ�ப� உ��. 

       இ�த  ெமா�ெபய��� ���….  ��வ� ஹா�����

�வா�ட�, இய��ய� ஈ���� ேகா�பா�, க���ைள எ�ப�

க������� ெகா�டத�ல, அ�ட���� ஒ� ெதாட�க� உ��, 

ப��க��யாக உைறயாமேலேய த��ைர 0° ��  ெகா��

ெச�லலா� ேபா�ற பல அ��ய� ெச��க�ட�, இ�ைறய

அ�டெவ� க���க� ெதாட�பான ஆ��க�   எ�லா�� 

அ��ய� ஆ�வல�க��கானைவ.  இவ�����  அ�பா�  �ைறய

வரலா��� �வ�கைள��, ஹா�����  ப�� நல�கைள�� 

இ��� நம��� க��� த��ற�. 



      ஹா���  அ�டெவ�, க���ைள ப��ய  ஆ�����

த�ைன ம��ேம ெசா�தெம�� ��வ �யலாம�,  தன��

��ேனா�களான அ��டா���, தால�,  க��ேயா ஐ����, 

���ட� ேபா�ற பலைர �ைன����றா�. ேம��  த��ைடய

வ�கா��க�, த��ட� இைண��  ஆ��� ப�ேக�றவ�கைள

ம��ம�ல, த� மாணவ� மாண�ய��  ப�க��ைபெய�லா�

ஒ�வ� �டாம� ஆ��வா�யாக ��ைவ���ளா�…

ெசா�ெபா�� ெந�க .

      அவ��� ந� இ��யரான ���ரம�ய� ச��ரேசக�

�����, அவ�ைடய ஆசாேன அவ�ைடய ஆ�ைவ எ���த�

ப����,  “ச��ரேசக� வைரயைற”  �ற�� ம���,  ச��ரேசக�

ேநாப� ப�� ெப�றைத� பாரா���� ஹா��� ேப����பைத 

இ�த ��வ� அ��� நா� ெப�ைம ெகா�ள ���ற�.

      ஒ� சாதாரண ம�தைன�ேபா�  த� ேதா��க�, ஒ�வ�

�� ெகா�ட ெவ���  ஆ�யவ�ைற��  இ�த உைரக��

ஹா��� ஒ��மைறவ��� ப���� ெகா�����றா�. ���ட�

தைல�� ஆ��� �ழ��ைல. அ� ெவ�� கைதேய எ���

��ய தகவ� த��றா�. 

      “�� கட�ளா� பைட�க�ப�ட�” எ�ற க�ேதா��க மத�

வ�����வைத ஏ�காதவ� ஹா���. ஒ��ைற ேரா�� ேபா� 



���ைல�� நைடெப�ற மாநா��� ஹா��� இைத�ப���

ெச���ளா�. அ�ப��, “நா� ச����� மாநா��� �க���ய

உைர��  ெபா��ப�� அவ��� (ேபா�பா�டவ���)�

ெத�ய��ைல எ�� ம����யைட�ேத�”  எ�� ப��

ெச���ளா�. ேம�� ��யைன �� ����ற� எ��

ெசா�னத�காக  ���தவ மத�ட�தா� த���க�ப�ட க��ேயா

���� “அவேரா� என�� வ�வான ஓ�ைம உ�ள�. அவ�

இற�� ச�யாக 300ஆ��க� க���� �ற�தவ� எ�ற

ெபா��த�� ஒ� காரண�!” எ��� த� ெபா��� 

�������ளா�.

      “��ய ���ப���� அ�பா� நா� கால�கைள

அைம�தா� ம��ேம நம� ��ய�� ������ ���� ம�த

ச�க� தைழ�க ����!”  எ�ற எ�ச��ைகம� அ����ளா� 

ஹா���. ஆனா�  அவேர  இ��� 5000  ���ய�

ஆ��க��� ேம� இய��� ஆ�றைல� ��ய� ெப���ள�

எ�ற ஆ�தைல�� த��றா�.

       ஆக, ��வ� ஹா�����  ஏ� ெபா��க��

த�����வான  இ�த �� எ�த �தமான அ��ய�

க���கைள�� ெசா�ல த�ழா� ����  எ�பைத

��ெமா��ற�; ெம���������ற�! 



த�� அ��லக� இ�த �ைல��,  �லா��ய� த��

க�ல�ேவதர��ன�ைத�� தைலேம� ���ைவ���

ெகா�டா�� எ�ற உ���ட�  ம����  வா����ேற�.

வ�றா அ��ட�,

க���லக�.ெவ���ேபெரா�,

�ைண�ெபா��ெசயலாள�,

உலக� த���க�ஞ� ேபரைவ,

த�சா��.



அ��க�

இ�த ெதாட� ெசா�ெபா��� ெப�ெவ��� �த� க���ைளக�

வைர நா� எைத அ�ட��� வரலா� என எ���ேறாேமா அைத

���கமாக �ள�க உ�ேள�. �த� ெசா�ெபா��� அ�ட�ைத

ப��ய ந��ைடய கட�தகால ���ர� எ�வா� இ��த�

எ�பைத�� அ� எ�வா� இ�ைறய �ைலைய அைட�த�

எ�பைத�� ���கமாக �ள�க��ேள�. இைத நா� “அ�ட���

வரலா�” ப��ய வரலா� எனலா�.

இர�டாவ� ெசா�ெபா��� அ�ட� �ைலயான� அ�ல,

��வைட�� ெகா�ேடா அ�ல� ���� ெகா�ேடா இ���ற�

எ�ற ����� ���ட� ம��� ஐ����ைடய ஈ���

ேகா�பா� ந�ைம எ�வா� இ�� ெச�ற� எ�பைத �ள�க

உ�ேள�. இத� �ல� ப�� �த� இ�ப� ���ய�

ஆ��க��� �� ந� அ�ட��� அட��� எ�ைலய�றதாக

இ�����க ேவ��� என அ��ேறா�. இ�ேவ ெப�ெவ���

எ�� அைழ�க�ப��ற�. இ�ேவ அ�ட��� ெதாட�கமாக

இ�����க ேவ���.



��றாவ� ெசா�ெபா��� க���ைளக� ப��

ேபச��ேள�. இ�க���ைளகளான� ெப�ய ���� அ�ல�

பா�ய அட��� ெகா�ட வா�ெபா��க� த��ைடய ெசா�த

ஈ����ைச�னாேலேய தக���வதா��. ஐ����ைடய ெபா�

சா��ய� ேகா�பா���ப� க���ைள��� ��� ஒ�வ�

எ�ெற�ைற��� ��க��க�ப�வா�. அ����� ெவ�ேய

வரேவ இயலா�. அவ�கைள ெபா��தவைர வரலாறான� ஓ�

ஓ�ைம������ ����� வ��. ெபா� சா��ய� ேகா�பா�

�ற�த ேகா�பாடாக இ����� அ� �வா�ட� இய��ய��

உ����ைம� ேகா�பா�ைட கண��ெல���� ெகா�வ��ைல.

நா�காவ� ெசா�ெபா���, �வா�ட� இய��ய� எ�ப�

ஆ�றைல க���ைளக����� க�ய ���ற� என

�ளா�க��ேள�. க���ைளக� க��� ��� ெச�தைத ேபா��

க��பான� அ�ல.

ஐ�தாவ� ெசா�ெபா���, �வா�ட� இய��ய��

க��தா�க�கைள ெப�ெவ��� ம��� அ�ட���

ெதாட�க�ேதா� ெபா��� பா��க��ேள�. இ� ந�ைம ெவ�-

கால� ����கேளா எ�ைலேயா இ�லா� வைரய��க�ப�டதாக

இ���ெம�ற ��ய ��தைன�� இ���ெச���. இ� ����



ேம�பர�ைப ேபா�� இ��பேதா� ேம�� �ல ��த�

ப�மாண�கைள ெகா�டதாக�� இ����.

ஆறாவ� ெசா�ெபா���, இய��ய� ��க� கால

சம���ைம ெகா����தா�� கட�தகால� எ��கால�ேதா� ஏ�

ேவ�ப��ற� என �ள�க��ேள�.

இ��யாக, ஏழாவ� ெசா�ெபா���, �வா�ட� இய��ய�,

ஈ��� ேகா�பா�, ம�ற அைன�� இய��ய� ெதாட��கைள��

உ�ளட��ய ஒ� ஒ��ப�ட ேகா�பா�ைட உ�வா�க நா�

எ�வா� �ய��ேறா� என �ள�க��ேள�. ந�மா� இைத

சா��க ���தா� ந� அ�ட�ைத ப���� அ�� ந��ைடய

இ��ைப ப���� இ��� ெத�வாக அ��� ெகா�ள����.



�த� ெசா�ெபா��



அ�ட�ைத ப��ய ��தைனக�

�� 340 வா��� அ��டா��� (Aristotle) த��ைடய

“ெசா��க��� ேம�” (On the heavens) எ�ற ��� �� த�ைடயாக

இ��பைத �ட உ��ைடயாக இ��கேவ வா��� உ�ள� என

��வ இர�� �ற�த வாத�கைள ��ைவ�தா�. �த��, அவ�

ச��ர �ரகண��� ேபா� ��ய���� �ல���� இைட�� ��

வ�வைத அ�����தா�. அ�ேபா� ���� �ழ� �ல�� ��

வ�டமாக ��வைத க�டா�. இ� �� ேகாளமாக இ��தா�

ம��ேம சா��ய�. ஒ�ேவைள �� த�ைடயாக இ�����தா�

��ய� வ��� ைமய���� ேமேல இ���� ேநர��� �ரகண�

�கழ��ைல எ�றா�, ���� �ழலான� �ல�� ��வ�டமாக

��������

இர�டாவதாக, �ேர�க�க� பயண�க�� ேபா� ��வ

ந�ச��ர� வட������ பா��பைத �ட ெத������

பா����ேபா� தா�வாக கா��ய��பைத கவ��தன�.

எ������, �ேர�க����� ��வ ந�ச��ர� மா�வைத

அ��பைடயாக� அ��டா��� ���� ��றளைவ நா��

ஆ�ர� �டா�யா எ�� க�����தா�. �டா�யா எ�பத�

���யமான அள� எ�ன எ�ப� நம�� இ�ேபா�



ெத�ய��ைல. ஆனா� 200 யா��களாக இ��கலாெமன

க��க�ப��ற�. இ�ப� இ���� ப�ச��� அ��டா����

ம���டான� த�ேபா� ஏ���ெகா�ள�ப�ட அளைவ �ட

இர�� மட�� ெப�ய�.

�ேர�க�க� �� உ��ைட எ�பத�� ��றாவதாக ஒ�

வாத�ைத�� �ட ைவ����தன�. க�ப� கட�� ெதா�

வான������ கைரைய ேநா�� வ��ேபா� ஏ� பா�மர�

�த�� ெத��ற�, அ��பாக� இ��யாக ெத��ற� எ��

����தன�. ஆனா� அ��டா��� �� �ைலயான� எ���,

��ய��, �ல��, ம�ற� ேகா�க��, ����க�� ��ைய

வ�ட வ��� ��� வ�வதாக எ��னா�. ��ேய அ�ட���

ைமய� எ�ப��, வ�ட �ழ��ேய �ரான� எ�ப�� அவ�ைடய

ஆ��க ந���ைகக�� ெவ��பாடா��. 

இ�த ��தைன�� �தலா� ��றா�ைட ேச��த தால� (Ptolemy)

வ� ேச��தா�. ��ய�, �ல�, ����க�, அ�ைறய

கால�க�ட��� க�ட�ய�ப����த ஐ�� ேகா�கலான �த�,

ெவ��, ெச�வா�, �யாழ�, ச� ஆ�ய எ��� ேகாள�க�

��ைய ைமயமாக� ெகா�� �ழ�வதாக ஒ� வா�ய� மா��ைய

உ�வா��னா�. ேகா�க� அவ�ேறா� இைண�க�ப�ட

ேகாள�கேளா� வ�ட வ��� நக��� ெகா����த�. ெவ���ற

ேகாள� �ைலயான ந�ச��ர�கைள �ம���



ெகா����பதாக��, அைவ ஒ���ெகா�� �ைலயாக��

ஆனா� இைண�ேத வான�ைத ��� வ�வதாக�� க�த�ப�ட�.

இ�� ேகாள���� அ�பா� உ�ள ப��ைய ெத���ப��த

இயல��ைல. அைவ ம�த ச�க��� ேநா����� அ�ட���

ப�� இ�ைல எனலா�.

தால��� மா��யான� வா�ெபா��கைள க��பத��

���யமான அைம�பாகேவ இ��த�. ஆனா� ேகாள�க��

�ைலைய இ��� ���யமாக க��க தால� ஒ� அ�மான�

ெச�ய ேவ�����த�. அதாவ� �ல�� ����பாைதயான�

�ல ேநர�க�� �லைவ ���� இர�� மட�� ெந��கமாக

ெகா�� வ�வதாக அ�மா��தா�. ஏென�� �ல�

�லசமய�க�� த� சராச� அளைவ�ட இ� மட�� ெப�தாக

கா��ய��த�. இ��ைறபா�ைட தால� உண��ேத இ��தா�.

இ����� அவ�ைடய ேகா�பா� உலகள��

ஏ���ெகா�ள�படா ��டா�� ெபா�வாக

ஏ���ெகா�ள�ப�ட�. இ�த மா��ைய ���தவ

ேதவாலய�க�� ேவத���� எ�ராக இ�ைல என���

ஏ���ெகா�ட�. ஏென�� இ�த அைம���� ெவ�ேய

ெசா��க�ைத�� நரக�ைத�� ைவ�பத�� ஏராளமான இட�

இ��த�.



இ����� இைத�ட எ�ைமயான ஒ� மா��ைய �.�

1514� ேபா�� பா���யாரான ��ேகால� ேகாப��க�

��ெமா��தா�. �த�� மதவாத ��ற�சா��க��� பய��

ெபயைர� ����டாமேலேய ெவ���டா�. அவ�ைடய

��றான� ��யேன ைமய��� �ைல�ெகா����பதாக��, ��

�த�ய ஏைனய� ேகா�க� ��யைன வ�ட வ��� ���

வ�வதாக ��ய�. இ�� வ��த�த�க� எ�னெவ��

ேகாப��க� இற�� ��டத�ட இ� ��றா��க���� �றேக

இ�த க��� ��ரமாக எ���� ெகா�ள�ப�ட�. இர��

வா�யலாள�களான ெஜ�ம�ைய ேச��த ேஜாஹ�ன� ெக�ள�

ம��� இ�தா�ைய ேச��த க��ேயா க�� ஆ�ேயா� ேகாப�

�க�� க��ைத ெவ��பைடயாகெவ ஆத��க� ெதாட��ன�.

ேகாப��க� க��த ����பாைதக� ெபா����ேபாகாத

ேபா��� ஆத��தன�. இ��யாக அ��டா���ய-தால�ய

ேகா�பா� 1609ஆ� ஆ�� ����� வ�த�. அ�த ஆ��தா�

த�னா� ��தாக� க�����க�ப����த ெதாைலேநா�� �ல�

க��ேயா வான�ைத ஆரா��� ெகா����தா�.

க��ேயா ெதாைலேநா�� �ல� �யாழைன ஆரா����

ெகா����த ேபா� �ல ��ய �ைண�ேகா�க� அ�ல� �ல�க�

�யாழைன ���வ�வைத� க�டா�. அ��டா���, தால�

��ய� ேபால அைன��� ேகா�க�� ��ைய ேநர�யாக



��ற��ைல எ�� இ� மைற�கமாக ெவ��கா��ய�. ஆனா�

இ��� �யாழ�� �ல�க� ��ைய சா��யம�ற ��கலான

பாைத�� ��� வ�வதாக��, �� �ைலயான� எ���,

அ�ட��� ைமயெம��� ந�ப வா����ள�. எ���

இைத�ட ேகாப��க�� மா��ேய எ�ைமயான�.

அேதேநர��� ெகபள� ேகாப��க�� ேகா�பா�ைட ����

ேகா�க� வ�ட�பாைத�� �ழல��ைல ��வ�ட� பாைத��

�ழ��ற� எ�� க���� ெத���தா�. அவ�ைடய க���க�

ேநா�கா��கேளா� ஒ��� ேபான�. ெக�ளைர ெபா��தவைர

��வ�ட� பாைத எ�ப� ஒ� க��ேகா� ம��ேம. �ப�தாக

க�ட�ய�ப�ட ��வ�ட ����பாைத எ�ப� ேநா�கா�ேவா�

ஒ���ேபா�ற�. ஆனா� ேகா�க� ��யைன கா�த �ைசயா�

��� வ��ற� எ�ற அவ�ைடய ேயாசைன�ட� அவரா�

ஒ���ேபாக ��ய��ைல.

இத�கான �ைட 1687� ���டனா� ெவ��ட�ப�ட

“�����யா ேமதேம�கா” எ�ற ��� �ல� �ைட�த�. இ�ேவ

இய��ய� வரலா��� த�நபரா� �க��த�ப�ட மாெப��

சாதைனயா��. இ���� ���ட� ெவ�மேன ேகா�க� எ�ப�

ெவ�-கால��� நக��ற� எ�� ம��� �றாம� அத�� ��னா�

உ�ள க�த�ைத�� வள��ெத��தா�. இத��ல� “உலகளா�ய



ஈ���” ேகா�பா�ைட�� ��ெமா��தா�. இ� அ�ட����ள

ஒ�ெவா� ெபா��க�� அத� அட���ையேயா அ�ல� அ�

இ���� ெதாைலைவேயா� ெபா��� ஒ�ைறெயா�� ஈ����

ெகா���றன எ�ற�. இ�ேவ அைன��� ெபா��க�� ��ைய

ேநா�� ��வத��மான காரணமா��. ஆனா� ���ட�

தைல�� ஆ��� ���த கைதெய�லா�

ஐய����டமானைவேய. இ� ���� ���ட� ��யெத�லா�

தா� ஆழமாக ������ ெகா�� அம�����த ேபா� ஆ���

�ேழ ��வைத� க�� இ�த ேயாசைன வ�த� எ�ப� தா�.

���ட�ைடய ��க��ப� �ல� ��ைய ��வ�டமாக

�ழல��, �� ��யைன ��வ�டமாக �ழல�� ஈ��� �ைசேய�

காரணமா��. ேகாப��க�� மா��யான� தால���

மா��ைய��, அ�ட���� இய�ைகயான எ�ைல��� எ�ற

க��ைத�� மா��யைம�த�. �� ��யைன ���வ��ேபா�

�ைலயான ����க� அத� இ��ைப மா��� ெகா�வதாக

ேதா�றம��ப��ைல. இத�� காரண� அைவ ந� ��ய�����

�க� ெதாைல�� இ��பேத ஆ��. ���ட�� ஈ��� ����

ப� அைன�� ����க�� ஒ�ைறெயா�� ஈ����

ெகா���றன. எனேவ அவ�றா� நக���� இ��கேவ இயலா�.

�ற� ஏ� அைவ ஒ� ����� ஈ��க�ப�� �ழ��ைல எ�ற

ேக�� எ��ற�. இைத ���ட�� உண��ேத இ��தா�.



1691-� ���ட� ��ச�� ெப��� எ�� அ�கால

��தைனயாள� ஒ�வ��� எ��ய� க�த��� இைத�ப��

�வா����ளா�. வைரய��க�ப�ட ����க� இ��தா�

ம��ேம ைமய���� எ�� ஒ�� இ����. வைரய��க

இயலாத ���� ��ட� உ�ளேபா� அ�ட��� ைமய����

எ�� ஒ�� இ�லாதேபா� அைவ ஒ�� ���ைய ேநா�� �ழ

வா����ைல என வா��டா�. ஆனா� இ�த வாத���� ஒ��

�ர�சைன உ�ள�.

வைரய��க இயலாத அ�ட��� நா� ஒ�ெவா��

���ைய�ேம ைமய����யாக எ���� ெகா�ள இய��.

ஏென�� ஒ�ெவா� ப�க���� எ�ண�ற ����க�

இ����. இத�கான ச�யான அ���ைற ��னேர

க�ட�ய�ப�ட�. ����க� அைன��� ஒ�ேறாெடா��

��� வைரய��க�ப�ட ���ைலைய க���� ெகா�ள

ேவ���. இ�த எ�ைலக��� ெவ�ேய ��ய அ�கமான

����கைள ேச��பத� �ல� எ�ப� �க��கைள மா�ற����

என ஒ�வ� ேக�கலா�. ���ட�� ��க��ப� ��ய

����க� எ�த மா�ற�ைத�ேம ஏ�ப��த� ேபாவ��ைல. ந�

���ப���ேக�ப ��ய ����கைள ேச��தா�� அைவ

தாமாகேவ தக���� ஒ�� ����� �ழேவ ெச���.

அ�ட��� ஈ����ைச எ�ேபா�� ஈ��கேவ ெச�வதா�



வைரய��க இயலாத �ைலயான மா�� எ�ப� சா��ய��ைல

எ�ப� நம�� இ�ேபா� ெத�����ட�.

இ�பதா� ��றா���� ���வைர யா�ேம அ�ட�

��யேவா அ�ல� ���கேவா ெச��ற� எ�ற க��ைத

��ெமா��தேத இ�ைல. அ�ட� இ�ேபா� உ�ள� ேபால

எ�ேபா�� �ைலயாகேவ இ��த� எ��� அ�ல� �����ட

கால���� ��� தா� பைட�க�ப�ட� எ�� ம��ேம

ந�ப�ப�� வ�த�. இ� ம�க�ைடய ஆ��க ந���ைக ஆ��

ம��� அவ�க�ைடய பா�ைவ�� ��� இ��பைத ைவ���

ந�� வ�தன�. ஏென�� ஒ�வ� �ற��, வள���, இற��� வைர

இ�த அ�ட� எ�த மா�ற�ைத�� ச���பதாக அவ�

உண�வ��ைல.

���ட�� ஈ���� ேகா�பா� அ�ட� �ைலயாக இ��க

வா����ைல எ�� ��யைத ஏ��� ெகா�டவ�களா�� �ட

அ�ட� ��வைட�ற� எ�ற ����� வர இயல��ைல.

மாறாக, அவ�க� �ர�� ெபா��க�� �ல�� �ைச காரணமாக

இ��கலாெமன ����க �வ��ன�. ����க�� சம���ைமைய

ேப�வத�� அ����ள ெபா��க� ஈ��� �ைசைய��, �ர��

��ெபா��க� �ல�� �ைசைய�� ெகா��பதாேலேய

அ�ட� �ைலயாக இ��பதாக ந��ன�.



இ�����, இ�த சம���ைம �ைலய�ற� எ�� நம��

ெத���. �����ட ப���� ���� ��ம�க� ெந��க���

உ�ளேபா� �ல�� �ைசைய �ட ஈ��� �ைசேய

வ�ைமயானதாக இ����. இ�ேவ ����க� ஒ�� ���ைய

ேநா�� ஈ��க�ப�� �ழ காரணமாக அைம�����. ம�ெறா�

�ற��� ����க� ெதாைல����தா� �ல�� �ைச

வ�ைமயா� ����கைள �ல��� த�����.

வைரய��க இயலாத �ைலயான அ�ட���� எ�ரான

ம�ெறா� ஆ�ேசபைணைய ெஜ�ம�ைய ேச��த

ெம��யலாளரான ெஹ��� ஆ�ப�� (Henrich olbers)

��ைவ�தா�. ேம�� ���ட�� பல சமகால�தவ�களா�� இ�

��ைவ�க�ப�ட�. 1823ஆ� ஆ�� ஆ�ப�� த��ைடய

க��ைர�� ந�ப�த��த ஒ� வாத�ைத ��ைவ�தா�.

வைரய��க இயலாத �ைலயான அ�ட��� ஒ�ெவா� ப�க��

ஒ� ����� ேம�பர�ேபா� ��வைட�ற�.

����க���� வ�� ஒ�யான� இைட��� ெபா��களா�

உ��ச�ப�� ஒ� �ைறவாகேவ ந�ைம அைட�ற�. ஆனா�

�ைலயான அ�ட��� இைட��� ெபா��க� ெதாட���

ஒ�ைய உ���வதா� ெவ�பமைட��, ஒ�ர�ெதாட�� இரைவ�

பகைல�ேபால �ரகாசமா��� எ�� எ�� வாத� ைவ�தா�.



இ�த��ர�சைன�� ��வாக ஒேர ஒ� வ� ம��ேம உ�ள�.

அதாவ� ����க� கால கால����� ஒ����� ெகா�ேட

இ�����காம� �����ட கால���� ��ேப ஒ�ர�

ெதாட�����க ேவ���. அதனா� தா� இைட���

ெபா��க� இ��� �ரகா��க� ெதாட�க��ைல எ�ற

����� நா� வர ேவ�������. இ� ���ைன எ�

ஒ�ர�ெச�த� எ�ற� ேக���� ந�ைம இ��� ெச���..



அ�ட��� ெதாட�க�

அ�ட��� ெதாட�க�ைத ப��ய �வாத� காலகாலமாக இ��ேத

வ���ள�. �த/���தவ/இ�லா�ய ந���ைகக�� ப� இ�த

அ�டமான� �����ட கால���� ��ேப ெதாட��ய�.

அ�ட��� இ��ைப �ள�க ஒ� காரண� ேவ��� எ�பேத

அ�த ெதாட�க���கான �த� வாதமா��.

இர�டாவ� வாதமான� ��த அக��� எ�பவரா�

அவ�ைடய “கட��� நகர�” எ�ற ��� ��ைவ�க�ப�ட�.

ந��ைடய நாக�க�க� வள��� வ�வைத��,

ெதா����ப�கைள உ�வா��யவ�கைள�� அைத

ேம�ப���யவ�கைள�� நா� �ைன� ைவ����பைத பா����

ேபா�, அ�ட� �����ட கால���� ��ேப

உ�வா����க���� என ����கா���றா�. இ�லா��டா�

நா� இ�ேபா� வள��தைத �ட அ�கமான வள���ைய ��ேப

அைட����ேபா�.

��த அக��� �.� 5,000-� ஆ�� வா��� அ�ட�

பைட�க�ப�டதாக ஆ�யாகம��� ப� ஏ��� ெகா��றா�. இ�

கைட� ப� �க��� ��வான �� 10,000 �� �க ெதாைல��



இ�ைல. ஆனா� அ��டா��� �த�ய ஏைனய �ேர�க

ெம��யலாள�க� பைட��� ெகா�ைகைய ஏ���

ெகா�ள��ைல. ஏென�� இ� ஆ��க தைல�����

வ�வ���� எ�� எ��ன�. எனேவ அவ�க� அ�ட��,

ம�த ச�க�� காலகால����� �ைல�ேத இ��பதாக ந��ன�.

அவ�க� நாக�க��� வள��� அ��ய வாத�ைத�� க����

ெகா�� அ�வேபா� வ�� ெவ�ள� �த�ய ேப�ட�களா�

ம�த ச�க� அ�ைவ ச���� ���� ���� நாக�க�க��

ெதாட�க�ைத அைடவதாக ந��ன�.

ெப�வா�யான ம�க� �ைலயான மாறாத அ�ட�ைத ந���

ெகா����த ேபா�, அ�ட���� ெதாட�க� உ�டா? இ�லயா?

எ�ற ேக��ேய உ�ைம�� இைற�ய� அ�ல�

ெம��ய��ைடயதாக இ��த�. அ�டமான� எ�ேபா��

இ�����க ேவ��� அ�ல� எ�ேபா�ேம இ��பதாக

ேதா�றம��க���ய வைக�� �����ட கால���� ��

இய�க�ப����க ேவ��� என ந�ப�ப�ட�. ஆனா� 1929�

எ��� ஹ�� (Edwin hubble) ஒ� ���ய��வ� வா��த ஒ�

ேநா�கா�ைவ ெச�தா�. �ர�� ����கைள க�கா����

ேபாெத�லா� அைவ �ல� ெச�வைத கவ��தா�. ேவ�வ���

ெசா�ல�ேபானா� அ�ட� ��வைட�ற�. எனேவ அைன���

ெபா��க�� ஒ� கால��� �க ெந��கமாக இ�����க



ேவ���. ெசா�ல�ேபானா� ப�� �த� இ�ப� ���ய�

ஆ��க��� ��னா� அைன��� ெபா��க�� ஒேர

����ேலேய இ�����க ேவ��ெமன ேதா���ற�.

இ�த க�����ேப அ�ட��� ெதாட�க�ைத ப��ய

ேக��ைய அ��ய� உல���� இ�� ெச�ற�. ஹ���

ேநா�கா��� ப� ெப�ெவ��� கால��� ேபா� அ�டமான�

வைரய��க இயலாத அள��� ��யதாக��, அட���

ெகா�டதாக�� இ������ற�. இ�த கால���� ���

�க��க� நட����தா� �ட அவ�றா� �க�கால�ைத பா��க

இயலா�. அத� இ��� �ற�த�ள���யேத. ஏென��

அவ���� ேநா�கா�� �ைள�க� �ைடயா�.

ெப�ெவ��� நட�தேபாேத கால� உ�வா�ய� எ�� ேபா�

அத�� ��ைதய கால�க�ட�ைத வைரய��க இயலா� எனலா�.

இ�த கால��� ெதாட�கமான� நம� பைழய

ந���ைகக����� ����� ேவ�ப�ட�. மாறாத அ�ட���

கால��� ெதாட�க� அ�ட���� ெவ����ள ஒ�றா�

���க�ப�ட�. இத�� எ�த இய��ய� காரண�க��

ேதைவ��ைல. எ�ைமயாக கட�� ஒ� நா� உலக�ைத

பைட�தா� எ�� எ���ெகா�ளலா�. மாறாக, அ�ட�

��வைட�ற� எ�றா�, ஏ� அ�ட� ெதாட�க



ேவ��ெம�பத�� ஒ� இய��ய� காரண� ேதைவ. ஒ�வ�

இ��� கட�� ெப�ெவ���� �ல� உலைக பைட�தா� எ��

எ�ண����. ெப�ெவ���� �ல� ேதா��யதாக

ேதா�ற�ைத� ெகா������ கட�� பைட�ததாக

ந���ெகா�ளலா�. ஆனா� ெப�ெவ����� ��ேப

பைட�க�ப�ட� எ�� ந��வ� அ��தம�றதா��. ��வைட��

அ�ட� பைட�பாள�� இ��ைப த��கா�. ஆனா� அவ���

அவ�ைடய ேவைலைய ெச�வ�� வர�� �����.



இர�டா� ெசா�ெபா��



��வைட�� அ�ட�

நம� ��யைன�� பர��ப�ட ����கைள�� உ�ளட��ய

ெதா��ையேய பா�வ� �ர� எ��ேறா�. இைதேய ஒ� கால���

��ைமயான அ�ட� என எ�����ேதா�. 1924ஆ�

ஆ��� அெம��க வா�யலாளரான எ��� ஹ�� ந��ைடய

�ர� ம��� த��� இ�ைல என ெச��ைற�� �ள��னா�.

ெசா�ல�ேபானா� இர�� �ர�க��� இைடேய மாெப��

பர�த�ட இைடெவ��� உ�ள�. இைத ������ ெபா���

இர�� �ர�க��� இைடேயயான ெதாைலைவ கண��ட

�ய���தா�. அ����ள ����க�� ெதாைலைவ அத�

இ��ைப�� நக�ைவ�� ைவ�� கண��ட இய��. ஆனா�

�ற��ர�க� ெதாைல�� இ��பதா� அைவ �ைலயாக

இ��பைத ேபா�ேற ேதா�றம����. எனேவ இத�� ஹ�� ஒ�

மைற�க வ��ைறைய� ைகயா�டா�.

����க�� ெவ��பைடயான ெவ��சமான� அத�

ஒ��� த�ைமைய�� அ� எ�வள� ெதாைல�� உ�ள�

எ�பைத�� ெபா��த�. அ����ள ����கைள

ெபா��தவைர அத� ெவ��ச�ைத�� ெதாைலைவ�� அள�ட

����. அைத ைவ�� ஒ��� த�ைமைய கண����ேறா�.



மாறாக நம�� ����க�� ஒ��� த�ைம ெத�����தா�,

அத� ெதாைலைவ ெவ��ச�ைத ைவ�� கண��ட ����. �ல

����க� ஒேர மா��யான ஒ��� த�ைமைய

ெகா����பதாக ஹ�� வா��டா�. அேத ேபா�ற ���ைன

ேவெறா� �ர�� காண ேந��டா� அத� ஒ��� த�ைமைய

அ�மா���� ெகா�வத� �ல� அத� ெதாைலைவ கண��ட

���ெமன எ��னா�. ஒேர �ரைள சா��த ேவ� ேவ�

����க��� இைத ெபா����பா���� ேபா� ஒேர

ெதாைலேவ �ைடயாக �ைட�த�. எனேவ இ�த ம����ைட

ந�பலா�. எ��� ஹ�� இ�த �ைறைய பய�ப��� 9

�ர�க�� ெதாைலைவ� கண���டா�.

ந��ைடய பா�வ� �ர� �ல �றா�ர� �ர�க�� ஒ��

எ���, ஒ�ெவா� �ர�� �ல �றா�ர� ����கைள�

ெகா�ட� எ��� இ�ேபா� நா� அ��ேறா�. நா� வா��

பா�வ� �ர� �றா�ர� ஒ�யா��க� ����ெவ��

ேதா�ற�ைத� ெகா�டதாக��, ெம�வாக �ழ�வதாக�� உ�ள�.

அத� �ழ� கர�க�� உ�ள ����க� அத� ைமய�ைத

ஒ�ெவா� 100 ���ய� ஆ��க���� ��� வ��ற�. நம�

��ய� ஒ� சாதாரண சராச� அள�ெகா�ட ம�ச� ����

ஆ��. இ� ெவ���ற எ�ைல�� �ழ� கர��� அைம���ள�.



இ�ேபா� நா� அ��டா��� தால��� ��

ைமய�ேகா�பா��� இ��� �க ெதாைல��� வ����ேடா�.

����க� �க�ெதாைல�� இ��பதாேலேய அைவ நம��

ஒ�����களாக கா��ய����றன. எனேவ அத�

ெதாைலைவேயா அளைவேயா கண��ட ��ய��ைல. �ற�

எ�ப� ந�மா� அவ�ைற வைககைள ேவ�ப��த ����? இ�த

பர��ப�ட ���� ��ட��� அத� ஒ� ப�ைப ம��ேம

ந�மா� ேநா�க�ய ����. அத�ைடய �ற� தா� அ�.

��ய�ைடய ஒ�யான� ��ப�ைட� க�ணா� வ�யாக

ஊ���� ேபா� வான��ைல� ேபா�� பல வ�ண�களாக

உைட�ற� என ���ட� க�ட��தா�. ஒ� ���ைனேயா

அ�ல� �ரைளேயா ெதாைலேநா�� �ல� உ�� ேநா��� ேபா�

அவ��� �றமாைலைய ந�மா� ேநா�க�ய ����. ெவ�ெவ�

����க� ேவ� ேவ� �றமாைலைய� ெகா���ளன. ஆனா�

ெவ�ேவ� வ�ண�க�� ெவ�ேவ� ஒ���� ெவ��சமான�

எ�ேபா�� �வ�� �ற ஒ��� ெபா�ளாேலேய உ�ழ�ப��ற�.

எனேவ ஒ� ����� ெவ�ப�ைலைய அத� �றமாைலைய

ைவ�� க��க ����. ேம�� �ல �றமாைலக�� �ல �ற�க�

���ப����பைத�� காண ���ற�. இ� ஒ�ெவா�

������� மா�ப��ற�. ஒ�ெவா� ேவ��ய� த�ம��

ஒ�ெவா� �ற�ைத உ����ற� எ�� நம�� ெத���. எனேவ



எ�த �ற� ��ப�����ற� எ�பைத ஆரா�வத� �ல� அ�த

����� வ�ம�டல��� உ�ள ேவ��ய�

�ல���கைள�� ந�மா� கண��ட ����.

1920� வா�யலாள�க� ெவ�ேவ� �ர�க�� உ�ள

����க�� �றமாைலைய ஆராய� ெதாட��ன�. அவ���

ஒ� ���யாசமான ப�� இ��பைத க�டன�. ந� �ர���ள

����க�� இ��பைத ேபா�ேற �றமாைல�� �ல �ற�க�

��ப������றன. ஆனா� அைவ அைன��� �றமாைல��

�வ�� �ைனைய ேநா�� அேத அள�ேலேய மா�ற�ப���ள�.

இத�� ஒேர காரண� அ�த �ர�க� ந�ைம��� �ல��

ெச���ளன எ�ப� தா�. ேம�� அவ������ வ�� ஒ���

அைல�ள�� டா�ள� �ைள�� காரணமாக �ைற���ள�.

சாைல�� வ�� ஒ� ம����� �ைச�ெபா� இைர�சைல

கவ���� ேபா� அ��� வ��ேபா� அத� ஒ�யைலக��

அைல�ள� அ�கமாவைத��, ந�ைம ��� �ல��ெச���

ேபா� �ைறவைத�� கவ��க ����. ஒ����,

க�ரைலக���� ெசய�பா� ஒ�� ேபாலேவ இ����.

காவ��ைற�ன� ம����� ேவக�ைத அள�க டா���

�ைளைவ பய�ப���ேய அவ��� �ர�ப���� க�ரைலக��

����க�� அ��ெவ�ைண கண���வ�.



�ற ���� �ர�க� இ��பைத ����தைத ெதாட���

வ�த ஆ��க��, அவ��� ெதாைலைவ கண��ட��,

அவ��� �றமாைலலைள கவ��க�� ஹ�� ேநர�ைத

ெசல��டா�. அ�காலக�ட��� ெப�வா�யாேனா� ெச�ெபய���

ெச�யப�ட �றமாைலகைள� ேபா�ேற �ல��ற�� ���க��

க�ட�ய�ப�� என எ��பா��தன�. ஆனா� அைன�� ����

�ர�க�� ெச�ெபய���யானதாகேவ இ��த�. இத��ல�

அைன�� ���� �ர�க�� ந�ைம ��� �ல�ேய

ெச���றன என அ��ேறா�. ேம�� ஒ� ஆ�ச�யகரமான

��ைவ 1929� ஹ�� ெவ���டா�. அதாவ� ெச�ெபய���யான

���� �ர�க�� அளவான� அ� ந� �ர����� உ�ள

ெதாைல��� ேநர� ��த��� உ�ள�. ேவ� வ���

ெசா�ல�ேபானா� ெதாைல���ள ���� �ர�க� ந�ைம

��� ேவகமாக �ல� ெச���றன. எனேவ நா� ���

எ��யேத ேபால அ�டமான� �ைலயான� அ�ல. மாறாக

��வைட��� ெகா�� இ���ற�. இர�� �ர�க���

இைடேயயான ெதாைல� அ�க���� ெகா�ேட வ��ற�.

அ�ட� ��வைட�ற� எ�ற க�����பான� இ�பதா�

��றா��� தைல�ற�த அ��சா� �ர��யா��. ��ேனா��

பா���� ேபா� இைத ஏ� யா�ேம ����க��ைல என

ஆ�ச�யமாக உ�ள�. ���ட� �த�ய ��தைனயாள�க� �ட



அ�ட� �ைலயாக இ�லாம� ��வைடவைத �ட, ஈ���

�ைச�னா� ���க���� என எ�����கலா� என

�ைன��ேற�. அ�டமான� ெம�வாக ��வைட���

ெகா����தா�, ஈ��� �ைசயான� த��� ���� ���க

ெச������. இ����� அ�ட� ச�யான ேவக���

��வைடவதா� ஈ��� �ைசயா� த��க இயல��ைல. எனேவ

அ�ட� ெதாட��� ��வைட��� ெகா�ேடதா� இ����. இ�

ஒ� ஏ��� ������� ெச��த�ப�வத�� ஒ�பானதா��.

�ைறவான ேவக��� ெச��த�ப�டா� ஈ����ைச ����

அைத ���ேக இ������. ஆன� ��ப� �ைசேவக��� ஒ�

�னா��� ஏ� ைம�க� எ�ற ேவக��� ஏவ�ப�� ேபா� அ�

���� ஈ��ைப��� ெவ�ேய ெச�����.

அ�ட��� இ�தைகய ெசய�பா�ைட ���ட�� ஈ����

ேகா�பா��� �ல� 19வ� ��றா��ேலா அ�ல� 18 வ�

��றா��ேலா அ�ல� 17வ� ��றா��� இ���ேலா �ட

க�ட�����கலா�. ஆனா� அ�ேபா� �ைலயான

அ�ட�ேகா�பா� வ�ைமயாக இ��த�. எனேவ இ�த

ேகா�பாேட 20� ��றா��� ��ப�� வைர ���த�. ேம��

1915� ஐ���� “ெபா� சா��ய� ேகா�பா�ைட” ��ெமா��த

ேபா� �ட அ�ட� �ைலயானதாகேவ இ��க ேவ��ெமன

ந��னா�. அதனாேலேய தன� சம�பா��� அ�ட�ய�



மா��ைய உ�����னா�. இ�ேவ எ�� ஈ��� �ைச என�ப�ட�.

இ� ம�ற �ைசகைள� ேபால எ�த �ல�������

ெவ��ட�படாம�, ெவ�-கால��� க�ட�ப�டதாக

க�த�ப�ட�. அவ�ைடய அ�ட�ய� மா��யான� ெவ�-

கால���� உ�ளா��த ��வைடதைல எ����� �ைசைய�

ெகா��பதாக எ��னா�. இத� �ைளவாகேவ �ைலயான

அ�டேம ப�லாக� �ைட�த�.

ஒேர ஒ�வ� ம��ேம ெபா� சா��ய� ேகா�பா���

�கம��ைப உண��ததாக ெத��ற�. ஐ����� ஏைனேயா��

ெபா� சா��ய� ��� �ைலயான அ�ட�ைத எ�ப� த���ப�

என ����த ேபா� ��ய இய��யலாளரான அெல�சா�ட�

ஃ���ேம� (Alexander friedmann) எ�பவ� ம��ேம அைத �ள�க

எ��னா�.



ஃ���ேம� மா��

ெபா� சா��ய� ேகா�பா� அ�ட� எ�ப� கால�தா�

ப�ண��த� என ��னா��, அைத ெத�வாக �ள��வ��ைல.

எனேவ ஃ���ேம� இர�� எ�ைமயான அ�மான�கைள

எ���� ெகா�டா�. �தலாவதாக, எ�த �ைசைய ேநா��னா��

அ�ட� ஒ��ேபாலேவ கா��ய���ற�, இர�டாவதாக

அ�ட���� ெவ�ேய எ����� ேநா�கா��தா�� இ�வாேற

கா��ய���ற�. இ�த இர�� அ�மான�க�� �ல�, ெபா�

சா��ய� ேகா�பா� அ�ட� �ைலய�ற� என ��வதாக

ஃ���ேம� ெசா�னா�. ஹ��� க�������� �ல

ஆ��க��� ��ேப 1922� ஃ���ேம� இைத க��தா�.

அ�ட� அைன�� �ைசக��� ஒேர ேபாலேவ

கா��ய���ற� எ�ற அ�மான� உ�ைம அ�ல. உதாரணமாக

நம� ���� �ர�� உ�ள �ல ����க� இர� வான���

�ல த���வமான ஒ��ப�ைடகைள உ�வா����றன. இைதேய

நா� பா�வ� அ�ட� எ��ேறா�. ஆனா� நா� �ர�� ����

�ர�கைள பா����ேபா� ஒ�ெவா� �ைச��� ����க��

எ���ைக ஏற��ைறய ஒேர அளவாக இ��பதாக ேதா���ற�.

எனேவ ����க��� இைடேய உ�ள �ர�ைத ஒ���ைக��



அ�ட� ேதாராயமாக ஒேர ேபால ேதா�றம���ற�. உ�ைம

அ�ட��� ேதாராயமான ம������� ஃ���ேம��

அ�மான�கைள ேபா�மானதாக இ��த�. ஆனா� ச�ப���

தா� ந� �ப�தாக ஃ���ேம� அ�மானேம அ�ட�ைத� ப��ய

�க� ���யமான �ள�க� எ�ற உ�ைம ெத�யவ�த�. 1965

இ� இர�� அெம��க இய��யலாள�களான அ�ேனா

ெப��யா� (Arno penzias) ம��� ராப�� ��ச� (Robert wilson)

ஆ�ேயா� ��ெஜ���� உ�ள ெப� ஆ���ட��� �ழ��

�ைண�ேகா�க� உட� ெதாட�� ெகா��� அ�க உண��ற�

ெகா�ட ��ணைல க�ட��� இய��ர�ைத வ�வைம��

ெகா����தன�. அ�த இய��ர�ைத க�����த ேபா� அ�

அ�க அளவான ஒ�ைய உ���வைத� க�� வ��த��றன�.

அ�த ஒ�யான� எ�த �����ட �ைச�� இ���� வர��ைல.

அ�த க�����பா� �� ஏேத�� பறைவ எ�ச� உ�ளதா என

ச� பா��தன�. ஆனா� �ைரவாகேவ �ர��ைனைய க�ட���

��டன�. வ� ம�டல����� வ�� எ�த ஒ���

க�����பா� ேநேர ேமலாக ����கா�டாத ேபா� வ�வாக

இ���� எ�பைத அவ�க� உண�����தன�. ஏென��

ெச���� வ��� பா����ேபா� வ�ம�டல� த�மனாக

ேதா���.



க�����பா� எ�த �ைசைய கா��னா�� அ�க�ப�யான

ஒ�ேய வ�த�. எனேவ இ� வ� ம�டல���� ெவ�ேய இ���

வ����க ேவ���. இ�த க��ய�கமான� ந� ��ய

���ப���� ெவ��� இ��ேதா அ�ல� ந� ���� �ர���

ெவ��� இ��ேதா வ����க ேவ���. ம�றப� ��

க�����பாைன ேவ� �ைச�� ����கா��னா� இ�

மா�ப��.

உ�ைம�� க��ய�கமான� ப�ேவ� ேநா�க�ய த�க

அ�ட�க��� பய���ற�. இ��� இைவ ெவ�ேவ�

�ைசக�� ஒேர மா��யான ேதா��வதா� �ைற�த� அ�ட�

ெப�ய அள�லாவ� ஒ�ெவா� �ைச��� ஒேர மா��யாக

இ��க ேவ���. எ�த �ைசைய நா� ேநா��னா�� ஒ�யான�

ப�தா�ர��� ஒ� ப�� �ட �ைறவ��ைல எ�� நம��

ெத���. எனேவ ெப��யா�� ��ச�� ஃ���ேம�� �த�

அ�மான��� ����ட�த�க ���யமான உ���ப���த�

ெத�யாம� த�மா�ன�.

ஏற�தாழ அேத காலக�ட��� இர�� அெம��க

இய��யலாள�களான பா� ��ேக (Bob dicke) ம��� �� ����

(Jim peebles) ஆ�ேயா�� ��ணைல ஆ��� ஆ�வ� கா��ன�.

அவ�க� அெல�சா�ட� ஃ���ேம�� மாணவரான ஜா�� காம�



(Georgr gamow) எ�பவ�� ப���ைர�� ேப�� அ�டமான�

கட�த கால��� அ�க ெவ�ப��, அட����� ெகா��

ெவ�ைமயாக ஒ���� ெகா����த� எ�பைத ப�� ஆ��

ெச�� ெகா����தன�. ெதாட�க� கால அ�ட���

�ர������ வ�� ஒ�யான� த�ேபா� தா� ந�ைம

வ�தைடவதா� அவ��� ெவ� ஒ��தைல இ��� ந�மா�

பா��க���ெமன ��ேக�� ����� வா��டன�. எ���

அ�ட��� ��வா�க��� இ�த ஒ� �க�� ெச�ெபய���

அைடவதா� நம�� ��ணைல க��ய�கமாக ேதா�றம��க

���. ��ேக�� ����� இ�த க��ய�க�ைத ஆரா���

ெகா����த ேபா� ெப��யா�� ��ச�� இைத ேக�����

தா� இைத ��ேப க�ட�����ேடாெமன உண��தன�.

இத�காக 1978இ� ெப��யா� ம��� ��ச��� ேநாப� ப��

�ைட�த�. இ� ��ேக ம��� ������ ச�� வ��த�ைதேய

த�த�. 

இ�ேபா� �த� பா�ைவ�� நா� எ�த �ைச�����

பா��தா�ேம அ�ட� ஒேர ேபால ெத��ற� எ�பத�கான

இ�தைகய ஆதார�க� அைன��� அ�ட���, நம� இட���

ஏேத�� �ற�� இ��பதாகேவ கா���ற�. ���பாக, ம�ற

எ�லா ���� �ர�க�� ந�ைம ��� �ல� ெச�வதாக

ெகா�டா� நாேம அ�ட��� ைமயமாக இ��க ேவ��ெமன



ேதா���ற�. ேவ� வ��� ெசா�ல� ேபானா� ேவ� எ�த

���� �ர�� இ��� பா��தா�ேம நம� அ�ட� ஒேர

ேபாலேவ ேதா�றம���ற�. இ�ேவ ஃ���ேம�� இர�டாவ�

அ�மான� ஆ��.

ந��ட� இ�த அ�மான���� ஆதரவாகேவா அ�ல�

எ�ராகேவா எ�த அ��ய� ஆதார�� இ�ைல. ஆனா�� இைத

ந��வைத �ட நம�� ேவ� வ���ைல. அ�ட�ைத ��� ேவ�

இட������ அ�லாம� அைன�� �ைச��� நம� அ�ட�

ஒேர ேபால ேதா��னா� அ� ����டத�கதாக இ����.

ஃ���ேம�� மா���� அைன�� �ர�க�� ஒ�ைறெயா��

�ல�� ெச���றன. ���க� �ைற�த ஒ� ப�ைன ஊ�� ேபா�

அ�த� ���க��� இைடேய��ள ெதாைல� அ�க����.

ஆனா� அவ���ெகன எ�த ைமய������ இ��கா�. ேம��

���க� எ�வள� ெதாைல�� உ�ளேதா அ�வள� ேவகமாக

�ல��ெச���. அேத ேபால ஃ���ேம�� மா���� �ல��

ெச��� இர�� ���� �ர�க�� ேவகமான� அத�

ெதாைல��� ேந� ��த��� இ����. ஹ�� க�����தைத�

ேபா�� ���� �ர�� ெச�ெபய���யான� ந��ட����

உ�ள ெதாைல��� ேந� ��த��� இ����.



அவ�ைடய மா�� ெவ��யைட������, ஹ���

ேநா�கா���ைடய க���க� இ��த ேபா�� ஃ���ேம��

க�����பான� ேம��ல�� ெப�தாக அ�ய�பட��ைல.

ஆனா� அெம��க இய��யலாள�களான ேஹாவ��

ராப��ச���, (Howard robertson) ���தா�ய க�த�யலாளரான

ஆ�த� வா�க�� (Arthur walker) இேத ேபா�ற ேவெறா� மா��ைய

1935இ� க�����த ேபா� தா� அ�ட��� �ரான ��வா�க�

���த ஹ��� க�������� ப�� �ைட�த�.

ஃ���ேம� ஒ�ைறம��ேம க��������தா��

உ�ைம�� அவ�ைடய இர�� அ��பைட அ�மான�க���

��ப��� ��� வைகயான மா��க� உ�ளன. �தலாவ�

வைக�� ஃ���ேம� க�����பான�, அ�ட� �க ெம�வாக

��வைட��� ெகா������ ேபா� ��வைடத�

�ைற�க�ப��, ������ற�. �ற� �ர�க� ஒ�ைறெயா��

ேநா�� நக��� ���க ெதாட���ற�. இர�� அ�ைட

�ர�க�� ெதாைல� ��யமா� ���� அ�க� ெதாைலைவ

அைட�ற�. �ற� ���� ��ய�ைத அைட�ற�.

இர�டாவ� வைக �ைட எ�ப�, அ�ட� �க ேவகமாக

��வைட�� ேபா� ஈ��� �ைசயா� அைத ���த இயலா�.

இ����� ச�� தாமத� ப��த இய��. அ����ள ����



�ர�க�� ெதாைல� ��ய������ ெதாட�� இ���� �ரான

ேவக��� �ல� ெச��ற�.

இ��யாக ��றாவ� வைக��, அ�ட� ����

தக��றாம� இ��பத�கான ேவக��� ��வைட�ற�. இ���

��வான� ��ய������ ெதாட���ற�. இ� ����

��ய�ைத எ�டா� எ��� ���� ெச�வ� ��� ��தாக

�ைற��.

ஃ���ேம� மா���� �தலாவ� ����டத�க அ�சமான�,

அ�ட��� ெவ� வைரய��க�படாத� அ�ல, ஆனா� அத��

எ�த எ�ைல�ேகா�� இ�ைல. ஈ��� �ைச வ�ைமயாக

இ��தா� ���� ேம�பர�ைப ேபா�ேற ெவ�ைய�� த� ��

வைள��ற�. ஒ�வ� ���� ேம�பர��� ஏேத�� ஒ�

�ைச�� பய��தா�, கட�க ��யாத தைடைய ச���கேவா

அ�ல� ஏேத�� ����� ேமா�ேயா �ழமா�டா�. மாறாக,

இ���� ெதாட��ய இட���ேக வ�� ேச�வா�. ெவ� ஆன�

இ�த ஃ���ேம�� �த� மா��ைய� ேபா�ற� தா�, ஆனா�

ேம�பர�ைப� ேபா�� இ� ப�மாணமாக இ�லாம�

��ப�மாண�கைள� ெகா�டதாக இ����. நா�காவ�

ப�மாணமான கால�� �����ட எ�ைலவைர

வைரய��க�ப�ட� தா�. ஆனா� இ� ெதாட�க� ம��� ���



எ�ற இர�� எ�ைல அ�ல� �ைனகைள உைடய� ேகா�ைட�

ேபா�ற�. ெபா� சா��ய� ேகா�பா� �வா�ட� இய��ய��

உ����ைம ெகா�ைகைய இைன��� ேபா� கால�� ெவ���

எ�ைலகேளா ����கேளா இ�லாம� எ�ப�

வைரய��க�ப�டாத மா��ற� என �ற� பா��கலா�.

அ�ட�ைத ��� ெச�ல ����� ஒ�வ� ஒ� �ைச�� ெச��

ஆர���த இட���ேக வ�� ேச�வ� எ�� க�பைன ந�ல

அ��ய� �ைனகைத தா�. ஆனா� இ� நைட�ைற��

சா��யம�ல. ஏென�� அவ� ��� வ�வத�� ��ேப அ�ட�

���� தக���� ��ய�ைத அைட�� ���. ஒ��� ேவக�ைத

�ட அ�கமான ேவக��� பய��தா� ம��ேம அ�

சா��ய�ப��. ஆனா� அத�� அ��ய� அ�ம��ப��ைல.

ஆனா�, எ�த ஃ���ேம�� மா�� ந� அ�ட�ைத ச�யாக

�ள���ற� என ேக�� எழ����. அ�ட� ��வைடவைத

����� ெகா�� ���க ெதாட��மா? அ�ல� ��வைட���

ெகா�ேட இ���மா? இத�� ப�ல��பத�� ந��ைடய

அ�ட��� த�ேபாைதய ��வைட�� ேவக��, த�ேபாைதய

சராச� அட����� ெத�����க ேவ���. ��� ம��ைப �ட

அட��� �ைறவாக இ���� ப�ச��� ஈ��� �ைசயான� அ�ட

��வா�க�ைத ���த ேபா�மான ஆ�றைல ெகா�டதாக

இ��கா�. அட��� ��� ம��ைப �ட அ�கமாக இ����



ேபா� ஒ� க�ட��� ��வா�க� ���த�ப�� அ�ட� ம�

தக���த��� ஆளா��.

த�ேபா� டா�ள� �ைளைவ பய�ப��� ம�ற �ர�க�

ந�ைம ��� �ல�� ெச�வைத ைவ�� அ�ட��� த�ேபாைதய

��வா�க �த�ைத கண����ேறா�. இ� �க� ���யமாக�

கண��ட�ப��ற�. இ�����, �ர����ள ெதாைல� ச�யாக

ெத�யாத �ர�க��� மைற�க �ைறகைள பய�ப����ேறா�.

ஒ�ெவா� 1000 ���ய� ஆ��க���� 5% �த� 10% வைர

அ�ட� ��வைட�ற�. ஆனா�� அ�ட��� த�ேபாைதய

சராச� அட����� ��சயம�ற த�ைமயான� அ�கமாக உ�ள�.

அைன�� ����க���� �ைறைய� ������ நம�

���� �ரைள�� �ற �ர�கைள�� பா���� ேபா�, ��வா�க

�த�ைத �ைற ம���� ெச�தா�� �ட ��வைடவைத த��க

ேதைவயான அளவான� ��� ஒ� ப���� �ைறவாகேவ

உ�ள�. ந��ைடய �ர��, �ற��ர�க�� பா�ய அள�லான

க�� ெபா��கைள ெகா���ள� நம�� ெத���. அவ�ைற

ந�மா� ேநர�யாக பா��க இயலா��டா��, �ர�� உ�ள

����க�� �ழ�� பாைத�� ஏ�ப�� ஈ��� அ��த�ைத

ைவ�� அவ�ைற உணர����. ேம�� ெப��பாலான ����

�ர�க� ��டமாக� காண�ப��ற�. ேம�� இர�� ����



�ர�க��� இைடேய க��ெபா��க� இ��பைத �ர�� �ழ��

�ல� ���க ����. நா� இ�த அைன�� க��ெபா��கைள��

இைண�தா�� �ட ந��ட� அ�ட�ைத ���த ேதைவயான

ஆ�ற�� 10� ஒ� ப�ேக த�ேபா�� இ���ற�. அ�ட���

சராச� அட���ைய அ�ட ��வா�க�ைத ����� ��� ம���

அள��� உய���� ம�ற ெபா��க� இ��� ந�மா�

க�ட�ய�படாம� இ��கலா�.

த�ேபாைதய ஆதார�க�� ப� அ�ட� ெதாட���

��வைட�� ெகா�� தா� இ����. ஆனா� அைதேய

சா�����கா�. அ�ட� ���� அ�வதாக இ��தா��,

�ைற�த� அ��த 10,000 ���ய� ஆ��க�� அ� நட�க�

ேபாவ��ைல. ஏென�� அ�ட� ஏ�கனேவ �ைற�த ப�ச� அ�த

அள��காக ��வைட����க ேவ���. எனேவ இைத ப�� நா�

கவைல� ெகா�ள ேதைவ��ைல. ��ய ���ப���� அ�பா�

நா� கால�கைள அைம�தா� ம��ேம நம� ��ய��

������ ���� ம�த ச�க� தைழ�க ����.



ெப�ெவ���

ஃ���ேம�� ���க�� அ�ச�களாவன, கட�த கால��� ப��

�த� இ�ப� ���ய� ஆ��க��� ��� அைன��

���� �ர�க���மான ெதாைல� ��யமாக இ��த�.

ெப�ெவ��� என�ப�� அ�ேநர��� அ�ட��� அட�����,

ெவ�-கால��� வைள�� வைரய��க இயலாததாக இ��த�.

இத�ப� ெபா�சா��ய� ேகா�பா�� ஃ���ேம�� ���க��

அ�ட���� ஓ� ஓ�ைம���� (Singularity) இ��ததாக

க���ற�.

ந��ைடய அைன�� அ��ய� ேகா�பா�க�ேம ெவ�-

கால� ெம�ைமயாக��, ��டத�ட த�ைடயாக இ��பதாக

அ�மா��ேத உ�வா�க�ப���ள�. ெவ�-கால வைள� (Space-

time curvature) எ�ைலய�றதாக இ���� ேபா� ெப�ெவ����

ேபா� அைன�� அ��ய� ��க�ேம ஓ�ைம������

உைடப��ற�. எனேவ ெப�ெவ����� ��ைதய �க��க�

எ��ேம �ற� நட�க�ேபாவைத க��க� பய�படா�. எ�த

க���� த�ைம�� ெப�ெவ���� ேபா� ெசய�படா�.

எனேவ நம�� ெப�ெவ����� �ற� நட�தைவேய நம��

ெத���. அத�� ��� நட�தவ�ைற க��க இயலா�. ந�ைம�



ெபா��தவைர ெப�ெவ����� ��ைதய �க��க��� எ�த

�ைள�க�� இ�ைல. எனேவ அவ�ைற அ�ட��� அ��ய�

மா���� ஒ� ப��யாக எ���� ெகா�வ��ைல. அவ�ைற

������ ெப�ெவ��ைபேய அ�ட��� ெதாட�கமாக எ����

ெகா�ள ேவ���.

ெப�வா�யாேனா� அ�ட���� ெதாட�க� உ�� எ�ற

க��ைத ���ப��ைல. ஏென�� இ� ெத��க தைல�����

வ�வ���� என எ�����கலா�. 1951� ெப�ெவ���

ேகா�பா� ேவத���� ஒ���ேபாவதாக �� ���தவ

ேதவாலய�க� ஏ��� ெகா�டன. ெப�ெவ��� ��ைவ த���க

ேவ��ெம�பத�காகேவ பல �ய��க� ெச�ய�ப�டன.

�ைல�த�ைம ேகா�பா���ேக ெப�வா�யான ஆதர� இ��த�.

1948� நா��க� ஆ��ர��த ஆ���யா���ள இர��

ஏ��களான ெஹ�ம� ேபா�� (Herman bondi) ம��� தாம�

ேகா�� (Thomas gold) ஆ�ேயா� ேபா��கால��� ெதாைல

�ைலமா� க���� வள����காக ேவைல ெச�� ெகா����த

ஃ�ெர� ேஹா�� (Fred hoyle) எ�பவ�ட� இைண�� இ�த

க��ைத ப���ைர�தன�. இ�த ேயாசைனயான�, ����

�ர�க� ஒ�ைற��� ஒ�� �ல��ெச��� ேபா�

அத��ைட�� இைடெவ� உ�வா�ற�, அ�த இைடெவ���

��ய �ர�க� உ�வா��ெகா�ேட இ����றன. எனேவ



அ�டமான� எ�லா� கால���� எ�லா� ��������

பா��தா�ேம ஒேர ேபாலேவ கா��ய���ற� எ�ற�.

�ைல�த�ைம ேகா�பா��� ப� ��ய ெபா��க� ெதாட���

உ�வாவைத அ�ம��பத�� ெபா�சா��ய� ேகா�பா�ைட

மா��யைம�க ேவ�����த�. ஆனா� உ�வா��

ெபா��க�� அள� �க�� �ைறவாகேவ இ��த�. அதாவ�,

ஒ� ஆ���� ஒ� கன �ேலா��ட�. ஆனா� இ�

ேசாதைனேயா� �ர�பட��ைல. எ�ைமைய��,

ேநா�கா��கைள ெத�வாக க��பைத�� ைவ��� பா����

ேபா� இ� �ற�த அ��ய� ேகா�பா�தா�. இ�த எ�ண�ற

�ர�கேளா அ�ல� அத�ெகா�த ��ெபா��கேளா அ�ட���

எ����� எ�ேபா� பா��தா�� ஒேர ேபால கா��ய��க

ேவ��ெம�ப� இத� ���யமான ஒ� க��� ஆ��.

1950க�� ����� 1960க�� ெதாட�க���� ேக�����

ப�கைல கழக��� மா���� ைர� (Martin ryle) எ�பவ��

தைலைம�� �� ஒ� வா�யலாள� �� �றெவ�க�� உ�ள

க�ரைலக�� �ல�க� ப�� கண�ெக��� நட��ன�. இ�த

ேக����� ��வான�, ெப�வா�யான க�ரைலக� நம�

�ர��� ெவ�����ேத வ�வதாக கா��ய�. ேம��

ெப�வா�யான அைலக� வ�ைம �ைற�ததாகேவ இ��த�.



வ�ைமயான அைலக� அ�������, வ�ைமய�ற அைலக�

ெதாைல������ வ�வதாக �ள��ன�. அ����ள

�ல�க�� ஒ� கன அ� அல��� �ைறவாகேவ இ��பதாக

ேதா���ற�.

இ�ேவ ந� அ�ட��� மாெப�� ப���� ைமய���

இ��பதாக கா��ய�. ஏென�� �ற ப��கைள�ட இ�ேகேய

�ல�க� �ைறவாக உ�ள�. மாறாக இ� ேவெறா�ைற��

���ற�. அதாவ� கட�த கால��� அ�கமாக இ��த �ல�க�

அ�ேபா� பயண�பட� ெதாட�� த�ேபாேத ந�ைம

வ�தைட�ற�. இ�த �ள�க� �ைல�த�ைம ேகா�பா����

�ர�ப��ற�. ேம�� 1965� ெப��யா� ம��� ��சனா�

க�����க�ப�ட ��ணைல க��ய�க� அ�ட� கட�த

கால��� �க�� அட���யாக இ�����க ேவ��ெமன�

கா��ய�. எனேவ �ைல�தனைம� ேகா�பா� வ��த��ட�

ைக�ட�ப�ட�.

இர�� ��ய அ��யலாள�களான எ�ேக� �����

(Evgenii Lifshitz) ம��� ஐச� கலா��கா� (Isaac Khalatnikov)

ஆ�ேயா�� 1963� ெப�ெவ���� ேகா�பா�ைட��, கால���

ெதாட�க�ைத�� த���பத�கான �ய��ைய ேம�ெகா�டன�.

ெப�ெவ��பான� ஃ���ேம�� மா���� ����ட�த�கதாக



இ��தா�� உ�ைம அ�ட���� ெவ�� ேதாராய ம����

ம��ேம என ப���ைர�தன�. ஒ�ேவைள அைன�� மா��க��

ஏற��ைறய உ�ைம அ�ட�ைத ேபால இ�����தா�

ஃ���ேம� ம��ேம ெப�ெவ��� ஓ�ைம����ைய ெப����க

ேவ���. ஃ���ேம� மா���� �ர�கைள ஒ�ைறெயா��

�ல� ெச�வதா� அைவ அைன��� கட�த கால��� ஒேர�

����� இ��த� எ�ப� எ�த �ய�ைப�� தர�ேபாவ��ைல.

இ����� உ�ைம அ�ட��� �ர�க� �ல��ெச�றா��

ப�கவா�� �ைசேவக��ட�� நக��ற�. எனேவ எதா��த���

அைவ ஒ�� ����� இ�����க ��யா�. ெந��கமாக

ேவ��மானா� இ�����கலா�. ஒ�ேவைள த�ேபாைதய

��வைட�� அ�ட� ெப�ெவ������� ெதாட�காம�,

கட�த ����� க�ட����ள அ�ட������

ெதாட�����கலா�. அ�ட� தக���றதா� அ���ள �க�க�

ேமாதாம� இ�����கலா�. ஒ�ைற��� ஒ�� கட���

ெச����கலா�. இ� �ட த�ேபாைதய ��வைடத���

காரணமாக இ�����கலா�. �ற� எ�ப� உ�ைம அ�ட�

ெப�ெவ������� ெதாட�����க ����? எ�ற ேக��

எழ����.

������ கலா��கா�� ெச�தெத�லா� ஃ���ேம�

மா���� ஒ�த ம�ற மா��கைள ����� ெகா�ள �ய�ற� தா�.



ஆனா� அ�மா��க� உ�ைம அ�ட��� ேதாராய

�ைசேவக�ைத��, அத� �ைறபா�கைள�� கண��ெல����

ெகா�டன�. ���� �ர�களான� ெவ�கால� ஒ�ைறெயா��

�ல��ெகா�ேட ெச�வ��ைல எ�றா�� �ட, அ�தைகய

மா��க� ெப�ெவ���ேலேய ேதா���ற� என� கா��ன�.

ஆனா� இ� �ல ���ல�கான மா���� ம��ேம சா��யெமன

அவ�க� வா��டன�. அதாவ� அைன�� �ர�க�� ச�யான

பாைத�� நகர ேவ���. ெப�ெவ��� ஓ�ைம���� இ�லாத

பல ஃ���ேம�� மா��க� ேபா�ற மா��க� இ��பதாக��

அதனா� ெப�ெவ��� நட����க வா����ைல என��

வா��டன�. �றேக ஃ���ேம�� பல மா��க� இ��பைத��

அைவ ஓ�ைம����ைய� ெகா����பைத��, பல �ர�க�

எ�த �ற�பான வ���� நக�வ��ைல என�� உண��தன�.

எனேவ அவ�க�� ��ைற 1970� ைக��டன�.

����� ம��� கலா��கா� உைடய இ�த ப�யான�

�க�� ���ய��வ� வா��த�. ஏென�� ெபா� சா��ய�

ேகா�பா� ச�யாக இ���� ப�ச��� ெப�ெவ���-

ஓ�ைம���� நட����க ேவ��ெமன இ�ேவ� கா��ய�.

எ��� இ� �ல ���ய ேக��க��� ப�ல��க��ைல.

அதாவ� ெபா� சா��ய� ேகா�பா� அ�ட����

ெப�ெவ����, கால���� ெதாட�க�� உ�� எ�பைத



க���றதா? எ�ற ேக���கான ப�� ���தா�ய

இய��யலாளரான ேராஜ� ெப�ேரா�� (Roger penrose)

���யாசமான அ���ைறயா� 1965� க�ட�ய�ப�ட�.

ெபா� சா��ய�� ஒ�����க� ெசய�ப�� �த�ைத

பய�ப���னா�. ஈ��� �ைச எ�ேபா�� கவ��� இ��பைத��,

தன� ெசா�த ஈ��� �ைச�னாேலேய ����க� தக����

தன� எ�ைலைய ��ய�ைத ேநா�� ெகா��வ�வைத��

கா��னா�. எனேவ ������ள அைன��� ெபா��க��

��ய அள��� �����ற�. எனேவ அட�����, ெவ�-கால

வைள�� எ�ைலய�றதா�ற�. ���க�ெசா�னா�, ெவ�

கால��� ஒ� ப���� ஏ�ப�� ஓ�ைம����ேய க���ைள

என�ப��ற�.

�த� பா�ைவ�� ெப�ேரா�� ��வான� கட�த கால���

ெப�ெவ��� நட�ததா எ�பத�� ப�ல��க��ைல. எ���,

ெப�ேரா� அவ�ைடய ேத�ற�ைத ெவ���ட ேபா� நா�

எ��ைடய �ைனவ� ப�ட���கான ஆ���க��ைரைய

சம���க �ரம�ப��� ெகா����த ஆரா��� மாணவனாக

இ��ேத�.ெப�ேரா�� ேத�ற��� கால��� �ைசைய

��ேனா�� ெச���வ� �ல� தக���த� ��வா�கமாக

மா�ெமன நா� உண��ேத�. அ�ட� ஃ���ேம�� மா��ைய�

ேபா�� ஏற��ைறய த�கால அள�� ெப�தாக இ��தா�,



ெப�ேரா��ைடய �ப�தைனக� இ��� இ�������.

ெப�ேரா�� ேத�ற� தக���� ���� ஓ�ைம������

��வைட�ெம��� கா����ட�. கால�ைத ��ேனா��

ெச���� �வாதமான�, ஃ���ேம�� மா��ைய� ேபா�ற

��வைட�� அ�ட�க� ஓ�ைம�����ேலேய ெதாட��ெமன

கா����ட�. ெதா�� ��ப காரண�க��காக, அ�ட���

ெவ�யான� வைரய��க இயலாததாக இ��க ேவ���. எனேவ

நா� அ�டமான� தக���தைல த����� ேவக���

��வைட�தா� ம��ேம அ�� ஓ�ைம���� இ���ெமன

����க பய�ப���� ெகா�ேட�. ஏென�� ஃ���ேம��

மா���� ெவ� வைரய��க�படாத�.

அ��த �ல ஆ��க�� ஓ�ைம����

ஏ�படேவ��ெம�ற ேத�ற�க����� இைத�� ம�ற ெதா��

��ப�கைள�� ��க ��ய க�த ��ப�கைள உ�வா��ேன�.

1970� நா�� ெப�ேரா�� ேச��� சம���த ஆ�வ��ைக��

அ�ட� நா� ேநா��ய��� ெபா��கைள�ட அ�கமான

ெபா��கைள ெகா����பைத��, ெபா� சா��ய� ச� எ�பத�

�ல� க���பாக ெப�ெவ��� நட����க ேவ��ெமன��

����ேதா�.



எ�க� ஆ���� க�ைமயான எ���� வ�த�. �����

ம��� கலா��காைவ ��ப��பவ�களா��, ஓ�ைம� ���

ேகா�பா�ைட ெவ��பவ�களா��, ேம�� இ� ஐ����ைடய

ேகா�பா�ைட �ைத�பதாக எ��யவ�களா�� தா�.

இ����� யாரா�� க�த ேத�ற���� எ�ராக வா�ட

��யா�. எனேவ அ�ட���� ஒ� ெதாட�க� உ�� என

த�ேபா� ெபா�வாக ஏ���ெகா�ள� ப����ட�.



��றா� ெசா�ெபா��



க���ைளக�

க���ைள எ�� பத� �ல காலமாக தா� பய�ப��த�ப��

வ��ற�. அெம��க அ��யலாளரான ஜா� �ல� (John wheeler)

எ�பவேர 1969� ெபய��டா�. ஆனா� இ�த ��தைன�கான

அ��பைட 200 ஆ��க��� ��ேப ெதாட�� ��ட�.

அ�கால��� ஒ�ைய ப�� இர�� ேகா�பா�க� இ��தன.

ஒ�� அ� �க�களா� ஆனதாக�� ம�ற� அ� அைலகளா�

ஆனதாக�� ெசா�ன�. உ�ைம�� இர��ேம ச� எ�ப�

நம�� இ�ேபா� ெத���. ஒ� அைலயா� ஆன� எ�ற

ேகா�பா��� அ� எ�ப� ஈ��� �ைச�� ெசய�ப�� எ��

�ள�க�பட��ைல. ஆனா� ஒ� �க�கலா� ஆன� எ�ற

ேகா�பா��� ப� ஒ�யான� �ர�� ���க��, ஏ���க��,

ேகா�க�� எ�ப� ஈ��� �ைசயா� பா��பைட�றேதா

அ�வாேற பா��பைட��றன என எ��பா��கலா�.

ேக������ �த�வரான ஜா� ��ெச� (John mitchel)

எ�பவ� இ�த அ�மான��� அ��பைட�� “இல�ட�

ேம������� த��வா��த ப�வ��தைனக�” (Philosophical

transactions of the Royal society of London) எ�ற ��� 1783� ஓ�

ஆ�வ��ைக சம���தா�. அ�� ����க� ெப�யதாக��,



ெந��கமாக�� இ��பதா� வ�ைமயான ஈ���� �ல�ைத�

ெகா������. எனேவ அ� ஒ�ைய ெவ�ேய�டா� என

����கா��னா�. ����க�� ேம�பர������ உ�ழ�ப��

ஒ�யான�, அ� ெவ��ர� ெச��� ��ேப ��ேனா��

இ��க�ப��ற�. இ�ேபால பல ����க� இ��பதாக

��ெச� ��னா�. ஒ� ெவ��ட�படாததா� அவ�ைற ந�மா�

பா��க இயலா�. ஆனா� அத� ஈ��� �ல�ைத உணர����.

அ�ெபா��கைளேய த�ேபா� க���ைளக� எ��ேறா�.

அைவேய ��ெவ��� க��� ெவ��ட�க� ஆ��.

�ல ஆ��க� க���, ஒ� �ெர�� அ��யலாளரான

மா�க� � லா�ேல� (Marques de laplace) எ�ப� ��ெச�ைல

சாராமேல இேத�ேபா�ற ப���ைர ஒ�ைற ��ைவ�தா�. இ��

�வார�ய� எ�னெவ�� இ�க��ைத அவ�ைடய �லான

“உல�� அைம��” எ�ப�� இர�� ப���� ம��ேம

ேச�����தா�. ��ைதய ப���க�� அைவ ��க�ப�� ��டன.

ஒ�ேவைள அவ� இைத ஒ� ைப��ய�கார�தனமான ேயாசைன

என �ைன����க� ���. உ�ைம�� ஒ�ைய ���ட��

ஈ���� ேகா�பா��� உ�ள �ர�����ைட� ேபால க�த

இயலா�. ஏென�� ஒ��� ேவக� மாறாத�. �ர�� ���

������� ேம� ேநா�� �ட�ப�� ேபா� ஈ��� �ைசயா�

ெம�வா�க�ப�� இ���� ஓ�ட��� ��� �ற� �ேழ �ழ�



ெதாட���ற�. ஆனா� ஒ�ம� (Photon) ேம� ேநா���

ெச�றா�� �ரான ெவக��ேலேய ெச�� ���ற�. �ற� எ�ப�

���டா�ய ஈ��� ஒ�ைய பா��க ����? என ேக��

எழலா�. பா�ய ����க��கான ேகா�பா�கைள ெவ����

��ட கால� ஆ������ �ட 1915� ஐ���� ெபா� சா��ய�

ேகா�பா�ைட ெவ���� வைர இத�கான ப�� �ைட�க��ைல.

ஒ� க���ைள எ�வா� உ�வா�ற� எ�பைத அ���

ெகா�ள ஒ� ����� வா��ைக �ழ��ைய ����� ெகா�ள

ேவ���. அ�க அள�லான வா��களா� ���பான

ைஹ�ரஜனா� உ�வான ����க� த� ெசா�த ஈ���

�ைசயாேலேய தக��ற� ெதாட���ற�. இ� ����� ேபா�

அ���ள அ��க� ஒ�ேறாெடா�� அ�க அைல �ள����,

���த ேவக��ட�� ேமா��ெகா�� ெவ�பமைட�ற�.

இ��யாக இ�த வா��க� அ�க ெவ�ப�ைத அைட�� ேபா�

ைஹ�ரஜ� அ��க� ஒ�ேறாெடா�� இைண�� ��ய�

வா��கைள உ�வா���ற�. இ����� அ�க�ப�யான

வா��க� ெவ��ட�ப��ற�. இ� ஒ� க��ப��த�ப�ட

ைஹ�ரஜ� அ���ைட ேபால ெசய� ப��ற�. இதனாேலேய

����க� ஒ����றன. இ�த அ�க�ப�யான ெவ�ப�

வா��க�� அ��த�ைத ஈ��� �ைசைய சம� ெச���

அள��� �ைற��ற�. ேம�� வா��க� ����வைத �����



ெகா���றன. இ� ஒ� ப�ைன ஊ��ேபா� உ������

அ��த� ப�ைன ��யதா�� சம� ெச�ய �ய�வத��

ஒ�பானதா��.

அ��க� �ைனக�� ெவ�ப� ஈ��� �ைசைய சம�

ெச�வத� �ல� ���� ��ட கால���� �ைலயாகேவ

இ����. எ���, இ��யாக ைஹ�ரஜ�� ஏைனய எ�

ெபா��க�� �������ற�. ஆன� �ர�ெம�ைமயாக

அ�க�ப�யான எ�ெபா�� ���ர� ���ற�. ஏென�� பா�ய

����க��� அத� ஈ��� �ைசைய ஈ�க�ட அ�க�ப�யான

ெவ�ப ஆ�ற� ேதைவ�ப��ற�. அ�க ெவ�ப���� அ�க

எ�ெபா�� ேதைவ�ப��ற�. ேதாராயமாக நம� ��ய���

அ��த 5000 ���ய� ஆ��க��� ேதைவயான எ�ெபா��

இ���ற�. ஆனா� பல பா�ய ����க� 100 ���ய�

ஆ��க��� உ�ளாகேவ எ�ெபா�ைள பய� ப��� ���ற�.

இ� அ�ட��� வயைத�ட �க�� �ைற�. எ�ெபா�� ���த

உடேனேய ����க� ��ரைடய� ெதாட�� ���க�

ெதாட���ற�. �ற� எ�ன நட��� எ�பைத 1920க��

இ���ேலேய நா� �����ெகா�ள ெதாட��ேனா�.

1928� இ��ய ப�டதா� மாணவரான ��ரம�ய�

ச��ரேசகர� எ�பவ� ���தா�ய வா�யலாள� ச� ஆ�த�



எ���ட� (Arthur eddington) உட� இ��லா����ள

ேக������ ப��க கட�பயண� ேம�ெகா�டா�. எ��ட�

ெபா�சா��ய� ேகா�பா��� ��ண��வ� வா��தவ�.

1920க�� ெதாட�க��� ஒ� ப����ைகயாள� எ��ட�ட�

ெபா� சா��ய� ேகா�பா� உல�� ���ேப� ம��ேம ����

ெகா�ட ேகா�பா� எ�ற ெசா�னதாக��, அத�� எ��ட�

“அ�த ��றாவ� நப� யாெர�� ேயா��� ெகா����ேற�”

என ெசா�னதாக�� ஒ� கைத உ��.

ச��ரேசக� அவ�ைடய கட�பயண��� ேபா� ����

எ�ப� எ�ெபா�� ���த �ற�� தன� ெசா�த ஈ���னாேலேய

���� ெச��ற� என ஆரா��� ெகா����தா�. அவ�ைடய

ேயாசைனயான�, ����க� ��யதா�� ேபா� ெபா��க��

�க�க� ெந��� வ��ற�. ஆனா� பா� த�����

ெகா�ைக�� ப� இர�� �க�க� ஒேர �ைலைய��,

�ைசேவக�ைத�� ெப����க ��யா�. எனேவ ெபா��

�க�க� ேவ�ப�ட �ைசேவக�ைத ெகா����க ேவ���.

எனேவ இ�ேவ அவ�ைற ஒ�ைறெயா�� �ல�� ����

��வைடய�� காரணமாக இ�����க ேவ���. ஒ� ����

அத� ஈ��� �ைச�� கவ���ைய��, த����� ெகா�ைக��

�ல�� �ைசைய�� சம� ெச�வத� �ல� அத� ஆர�ைத



மாறாம� ைவ��� ெகா�ள ����. ��� ேபாலேவ இத�

வா�� ஈ��� �ைசைய ெவ�ப�தா� சம�ெச�வத� �ல�

����ற�.

�ல�� �ைசக��� ஒ� அள� இ����� அைத த�����

ெகா�ைகேய ெகா��� ���ற� என ச��ரேசக� உண���

ெகா�டா�. ெபா� சா��ய� ேகா�பா� ெபா�� �க�க��

�ைசேவக�ைத ஒ��� ேவக���� உ�ளாகேவ இ��க

ேவ��ெமன வைரயைற ����ற�. எனேவ ����க�

ேதைவயான அட���ைய ெப��ேபா� த���� ெகா�ைகயா�

ஏ�ப�� �ல�� �ைசைய �ட ஈ��� �ைசேய அ�கமாக

இ����. ந� ��யைன �ட ஒ�றைர மட�� �ைறெகா�ட ���

����களா� அத� ெசா�த ஈ����� எ�ராக த�ைன த�கா���

ெகா�ள இயல��ைல என ச��ரேசக� கண���டா�. இைதேய

நா� “ச��ரேசக� வைரயைற” (chandrasekar limit) எ��ேறா�.

இ� பா�ய ����க�� இ������ �� ��ரமான

தா�க�ைத ெகா��த�. ஒ� ����� �ைற ச��ரேசக�

வைரயைறைய �ட �ைறவாக இ��தா�, அ� இ����

����வைத ����� ெகா�� ெவ� ���னாக (white dwarf)

அத� இ�� �ைலைய எ�����. அத� ஆர� �ல ஆ�ர�

ைம�களாக��, அட��� ஒ� கன இ���� ����கண�காக



ட�களாக�� இ����. ெவ�����க���ள ெபா��க��

��ம�ைத த����� ெகா�ைக�� �ல���ைச ஆத���ற�.

த�ேபா� பல ெவ�����கைள நா� க�ட����ேளா�. இர�

வா�� ெத��� �க�ெபா�� ��க ���னான ��யைச

�ழ��� ெகா������ ஒ� ெவ����ேன �த� �த��

க�ட�ய�ப�ட�.

நம� ��ய�� �ைறைய�ட ஒ�� அ�ல� ஒர�� மட��

�ைற ெகா�ட ம���ப��த�ப�ட ����க��� ேவெறா�

சா��யமான இ���ைல இ��க ேவ��ெமன உண���

ெகா�ேடா�. ஆனா� அைவ ெவ����ைன �ட�� ��யதாக

இ����. இ�� ����கைள ெநா�ம����� (Neutron)

ேந�ம����� (proton) இைடேய��ள த����� ெகா�ைக��

�ல�� �ைச ஆத���ற�. இைத ெநா�ம ����க�

எ�றைழ��ேறா�. இத� ஆர� 10 ைம�க� அள���, அட���

ஒ� கன இ���� ����கண�கான ���ய� ட�களாக��

இ����. அேத ேநர��� ெநா�ம ����கைள ேநா�க�ய

��யா� என க��க�ப�ட�. ேம�� அத�� பல ஆ��க���

அ� க�ட�ய�பட�� இ�ைல. 

ச��ரேசக�� வைரயைறைய �ட அ�க �ைற ெகா�ட

����க��� அைவ த� எ�ெபா�ைள இழ��� ேபா�

ேவெறா� �ர�சைன�� இ��த�. �ல சமய�க�� அைவ



ெவ��� �டலா� அ�ல� வைரயைற�� �ேழ வ�வத�காக

ேதைவயான ெபா��கைள த��ட���� ���ெய�ய��

ெச�யலா�. ஆனா� இ� எ�ேபா� நட��ெமன

ெசா�வத���ைல. எ�வள� ெப�ய ���னாக இ��தா��

அத�� எ�ப� தா� இ�ேபா� எைடைய� �ைற�க ேவ��ெமன

ெத���? ேம�� அைன�� ����க�� �ைறைய �ைற�க

ேவ��ெம�� ெவ��������, ெநா�ம �����க

அவ��� வைரயைறைய �ட அ�கமான �ைற ேச��ேபா�

எ�ன நட���? அ� வைரயைறய�ற அட����� தக����

��மா?

எ��ட� இ�த ���� தா�க�ைத க�� அ�������

ச��ரேசக�� ��ைவ ம�த��தா�. ஒ� ���� ஒ� �����

தக��ற சா��ேய இ�ைல என அவ� �ைன�தா�. அ�கால�ைதய

அ��யலாள�க�� அ�வாேற எ��ன�. ஐ���� தா�

எ��ய ஆ�வ��ைக�� ����க� ��ய அள��� ���கா�

என ��னா�. ம�ற அ��யலாள�க����, த��ைடய

ஆ��ய��, ���� க�டைம��� �த�ைம அ�கா��மான

எ��ட��� �ேராதமான இ�த ஆ�ைவ ச��ரேசக� ைக���

��� ேவ� வா�ய� ஆ��க��� ெச��மா� வ�����னா�.

எ��� 1983� ��� ����க�� வர��ட�ப�ட �ைற

ஆ���காக அவ��� ேநாப� ப�� �ைட�த�.



த����� ெகா�ைகயா� பல ����க� ச��ரேசக�

வைரயைறைய தா��� ேபா� அைவ தக���வைத த��க

��யாெதன ச��ரேசக� ���கா��னா�. ஆனா� ெபா� சா��ய�

ேகா�பா��� ப� அ�தைகய ����க��� எ�ன

நட��ெம�பைத 1939ஆ� ஆ�� இள� அெம��ரான இராப��

ஓப�ெஹ�ம� (Robert openheimer) �ள��� வைர �����ெகா�ள

இயல��ைல. அ�கால�ைதய ெதாைல ேநா��களா� எ�த

ேநா�கா�� �ைள�க�� �கழ��ைல எ�ற ��ைவ அவ�

ப���ைர�தா�. அ�ேபா� இர�டா� உலக�ேபா� �����டதா�

அ���� தயா��ப�� த�ைன ஈ�ப���� ெகா�டா�.

ேபா������ ஈ��� தக���த� �ர�சைனகைள பல

அ��யலாள�க� மற�ேத ேபா�ன�. அத�� ப�� அ�ைவ��

அத� உ�க�ைவ�� ஆரா�வ�� ஆ�வ� கா��ன�. வா�ய�

ம��� அ�ட�ய� ஆ�யவ��� ��க�க� �தான ஆ�வ�

ந�ன ெதா�� ��ப�க�� வரவா� வ�த வா�ய� க���க�

ம��� வைரயைற�� அ�க��� �ல� ����� ெப�ற�.

ஓப�ெஹ�ம�� ப�யான� பலர� ம� க������க����,

வள��ெத��த���� ஆ�ப�ட�.

ஓப�ெஹ�ம�� ப��� நா� அைட�த ைம��

��வ�வா�: ����க�� ஈ���� �ல� ெவ�-கால���

����க� இ�லா���தா� ஒ��க��க�� பாைதைய



மா���ற�. அவ��� ��க����� ெவ��ப��

ஒ����றான�. ெவ� ம��� கால��� ��ப�ற�ப��

பாைதகைள ����� ஒ�����க� ����� ேம�பர����

அ��� ச�� உ�ேநா�� வைள������. �ர��

����க����� வ�� இ�த வைள�த ஒ�ைய ��ய

�ரகண��� �� ந�மா� ேநா�க�ய ����. ���� �����

ேபா� அத� ேம�பர����ள ஈ�����ல� வ�ைமயா�

ஒ�����கைள உ�ேநா�� அ�கமாக வைள���. இ�ேவ ஒ�

����க����� த���பைத க�னமா���ற�. ேம��

ஒ�யான� ம�கலாக�� �வ�பாக�� �ர��

ேநா�கா�வாள��� ெத��ற�.

இ���� ஒ� ���� ���� ��� ஆர�ைத அைட��

ேபா� ேம�பர����ள ஈ��� �ல� �க�� வ�ைமயா�

ஒ����ைப உ�ேநா�� வைள�பதா� ஒ�யா� அ�����

��பட ��யாம� ேபா�ற�. ெபா� சா��ய�� ப� எ�த

ெபா��� ஒ��� ேவக�ைத �ட அ�கமாக� பய��க

இயலா�. இதனா� ஒ�யாேலேய ��பட ��யாத ேபா� ேவ�

எதனா�� �டபட இயலா�. அைன��ேம ஈ��� �ல�தா�

��ேனா�� இ��க�ப��ற�. ஒ�வ�ட� �க��க��

ெதா��ேபா, ெவ�-கால��� ப��ேயா இ��தா�� �ட �ர��

ேநா�கா�வாளைர அைடய ஒ� இ����� ெவ�ேயற



சா��யேம இ�ைல. இ�த ப��ையேய நா� க���ைள

எ��ேறா�. இத� எ�ைலேய �க�� பர�ெப�ைல (Event horizon)

என�ப��ற�. இ� க���ைள����� ெவ�ேயற �ய��

ேதா�ற ஒ�யைலக�� பாைதேயா� ஒ���ேபா�ற�.

ஒ� ���� தக���� க���ைள உ�வா�� ேபா� நா�

எைத கா�ேபா� எ�பைத �����ெகா�ள, ெபா� சா��ய��

ப� “கால� அ��யான� அ�ல” எ�பைத �ைன��

ைவ���ெகா�ள ேவ���. ஒ�ெவா� ேநா�கா�வாள��

தன�ேக உ�ய த��த கால அள��கைள ெகா����பா�. ஒ�

������ ேமேல ��பவ����, �ர��� இ��பவ����

ஈ��� �ல��� காரணமாக கால� மா�ப��. இ�த �ைளைவ

���� ���ள த��� ேகா�ர��� ேம�� ��� ஒ�

க�கார�ைத ைவ�� ப�ேசா��� �டலா�. ஒ� ���சலான

��ெவ� �ர� ஒ�வ� ஒ� தக���� ���� ��

����ெகா�� ஒ�ெவா� �னா��� அ�த ���ைன �ழ��

த��ைடய ��கல��� ச��ைஞ அ����றா� எ�� ைவ���

ெகா�ேவா�. அவ�ைடய ைக�க�கார��� ப�ெனா� ம� எ��

கா���ேபா� ஈ�����ல� �க�� வ�வா� ��� ஆர����

�ேழ ���� ���� ���. எனேவ அவ�ைடய ச��ைஞ

��கலைன அைடயா�.



��கல������ பா���� அவ�ைடய சகா�க�

��ெவ� �ர�� ெதாட���யான ச��ைஞக���

இைடேயயான இைடெவ� ப�ெனா� ம�ைய ெந��க ெந��க

���ெகா�ேட ெச�வைத கா�பா�க�. இ�����, 10:59:59

வைர இ�த �ைள�� �ைறவாகேவ இ����. 10:59:58 ���

10:59:59 ��� இைடேயயான இைடெவ��� அவ�க� ஒ�

�னா��� ச�� அ�கமாகேவ கா����க ேவ���. ஆனா� 11

ம��கான ச��ைஞ�� அவ�க� காலாகால����� கா���

ெகா�ேட இ��க ேவ��ய� தா�. ��கல������ பா����

ேபா� ���� ேம�பர������ 10:59:59 ��� 11 ம����

இைடேய இ��� உ�ழ�ப�ட ஒ�யான� வைரய��க இயலா

கால���� பர� ெச�வதாக ெத���.

அ��த��த அைலக��கான கால இைடெவ�

��கல����� பா���� ேபா� அ�க����

ெகா�ேட�����. ேம�� �������� வ�� ஒ�

ெம�ேம�� �வ�பாக�� ெம�ேம�� ம�கலாக��

கா��ய����. இ���� ஒ� ம�� ��கல�����

பா��கேவ ��யாதப� ஆ����. இ���� க���ைள ம��ேம

எ�������. இ����� ��கல� �� அ�த ���� அேத

ஈ��� �ல�ைதேய ெச����. �ைற�த� ெகா�ைகயள�லாவ�

இ�த ���� ��கல���� �ல�ப��. ����� ஈ���



�ல�தா� ேம�பர������ வ�� ஒ� ெச��ற�� அைட�தா�

அைத ந�மா� பா��க இயலா�. எ��� ெச��ற�வான� தானாக

����� ஈ��� பல�ைத பா��ப��ைல. இதனா� அ�த

��கல� இ�த க���ைளைய ���வர� ெதாட���.

நா�� ேராஜ� ெப�ேரா�� 1965 �த� 1970 வைர நட��ய

ஆ��� ெபா� சா��ய� ேகா�பா��� ப� க���ைள���

எ�ைலய�ற அட����ட� ��ய ஓ� ஓ�ைம����

இ��கேவ��ெமன� கா��ேனா�. இ� ெப�ெவ����

ேபா��ள கால��� ெதாட�க�ைத� ேபால இ�லாம� தக����

ெபா��க����, அ�த ��ெவ� �ர���மான கால���

��வாக இ����. ஓ�ைம������ ேபா� அைன��

அ��ய� ��க�� ந��ைடய எ��கால�ைத� ப��ய

க���க�� ெசய�படாம� ேபா�ற�. எ��� க���ைள��

ெவ�ேய இ���� எ�த ேநா�கா�வாள��, இ�த எ��கால

க���� ேதா��யா� பா��க�பட ேபாவ��ைல. ஏென��

ஓ�ைம��������� எ�த ஒ�ேயா ச��ைஞேயா அவ�கைள

அைடய�ேபாவ��ைல.

இ�த ����ட�த��த உ�ைமயான� ேராஜ� ெப�ேராைச

“அ�ட�ய� த��ைக க��ேகா���” (Cosmic censorship

hypothesis) இ���ெச�ற�. இ�ேவ கட�� "ஒ�வ�ற



ஓ�ைம����ைய (Naked singularity) ெவ���றா� எ�ற

ெபா���ைர�� காரணமாக அைம�த�. ேவெறா� வைக��

ெசா�ல�ேபானா� ஈ��� தக���வதா� உ�வா��

ஓ�ைம����யான� க���ைளக� ேபா�ற ெபா��க��

ம��ேம இ����. அ�� ம��ேம அவ�றா� �க��

பர�ெப�ைல�� பா�ைவ�� இ��� மைற��� ெகா�ள ����.

இ�ேவ வ�வ�ற அ�ட�ய� த��ைக க��ேகா�

என�ப��ற�. இ�ேவ க���ைள�� ெவ�ேய இ����

ேநா�கா�வாளைர ஓ�ைம����யா� ஏ�ப�� �ைள�

க���க� ேதா���ேபாவ����� த���ற�. ஆனா� இதனா�

ெக�வா��பாக அ�த �ைள��� ���த ��ெவ��காக

கட�� எைத�� ெச�ய�ேபாவ��ைல.

நம� ��ெவ� �ர� ஒ�வ�ற ஓ�ைம����ைய காண

ெபா� சா��ய� சம�பா���ப� �ல வ�க� உ�ளன. அைவ

ஓ�ைம����ைய எ��� ��ேப ஏேத�� ����ைள�� (Worm

hole) ���� அ�ட��� ேவ� ப���� ெச���டலா�. இ�

ெவ� ம��� கால��� பய��பத�கான அ�க�ப�யான

சா��ய���கைள த��ற�. ஆனா�� ெக�வா��பாக இ�த

வா��� �ைல�த�ைம அ�றதாக உ�ள�. ��ெவ� �ர�

ேபா�ற ��ய இைட��க� அவ�ைற மா�ற����. இதனா�

��ெவ� �ர� க���ைளைய எ�� அவ�� கால� ����



வைர அவரா� ஓ�ைம����ைய பா��க இயலா�. ேவ� வ���

ெசா�ல�ேபானா�, க���ைளக� அவ�ைடய எ��கால��ேலேய

இ����, கட�தகால��� அ�ல.

அ�ட�ய� த��ைக க��ேகா�� வ�ைமயான வ�வேம

எதா��தமான ��வா��. ஓ�ைம����களான� தக����

ஈ���கைள�ேபால எ�ேபா�� எ��கால��ேலா அ�ல�

ெப�ெவ��ைப�ேபால எ�ேபா�� கட�த கால��ேலேயா

இ����. �ல வைகயான அ�ட�ய� த��ைக க��ேகா�

இ��� இ��பதாக ந�பலா�. ஏென�� ஓ�ைம������

ெந��� ெச�றா� கட�த கால�ைத ேநா�� பய��க

சா��ய�படலா�. இ� அ��ய� ��ன எ��தாள�க���

ேவ��மானா� ந�ல ெச��யாக இ��கலா�. ஆனா� இ�

அவ�ைடய வா��ைகையேய பா�கா�ப�றதா�� ���.

யாேர�� கட�த கால���� ெச�� உ�க� அ�மாைவேயா

அ�பாைவேயா ��க� க���� ��ேன ெகா���ட����.

க���ைளைய உ�வா��� ஈ��� தக���த�� அைன��

இய�க�க�� ஈ��� அைலகளா� த��� ���த�ப��ர�.

க���ைளக� ஒ� �ைலயான �ைல�� ��ட கால� எ��கா�

என �ைன�க����. இ�த இ�� �ைல�த�ைம �ைல எ�ப�

க���ைளைய உ�வா�க தக���� ெபா��க�� உ�ளட�க�ைத



ெபா��த�. க���ைளக� எ�த வ�வ�ைத�� அளைவ��

ெகா����கலா�. இத� வ�வ� �ைலயானத�ல. ஆனா� அ�

அைச��வதாக இ����.

1967� ட��ைன ேச��த ெவ�ன� இ�ேர� (Werner israel)

எ�பவ� எ��ய ஆ�வ��ைக����� க���ைளக� ப��ய

ப��� ப�ணாமமைட�த�. எ�லா க���ைளக�� ச�யான

வ�டமாகேவா ேகாளமாகேவா இ���� �ட அைவ

�ழ�வ��ைல என இ�ேர� கா��னா�. ேம�� இத� வ�வ�

அத� �ைறைய� ெபா��த�. ஐ����� சம�பா��� ஒ�

�����ட ��� �ல� இ� �வ��க�படலா�. இ� கார�

�வா��ைச�� (Karl schwarschild) எ�பவரா� ெபா� சா��ய�

க�����க�ப�ட �ல ஆ��க�� ��வ�ப�ட�. �த��

இ�ேர�ைடய ���கைள அவ�� ேம�� பல�� �ள���

ெகா����தன�. க���ைளகைள உ�வா��� தக����

ெபா��க� ச�யான வ�ட� அ�ல� ேகாளமாக இ���ெமன

ஆதார� கா��னா�. ெபா�வாக எ�த உ�ைம�ெபா��� �ரான

ேகாளமாக இ��ப��ைல. ஈ��� தக���தலான� ஒ�வ�ற

ஓ�ைம������ இ���ெச��ற�. இ�ேர�� ���க��

ேவ�ப�ட �ள�க�க� இ����� ேராஜ� ெப�ேரா� ம���

ஜா� �லரா� இ� ���பாக �வா��க�ப�ட�. இ�

க���ைளக� ��ம ப�� ேபால ெசய�ப�வதாக ��ய�.



ெபா�ளான� ேகாள வ��� இ�லா��டா�� அ� தக����

க���ைளைய உ�வா��� ேபா� ஈ��� அைலகளா� ேகாள

வ�வ�ைத� ெப��ற�. ேம�� கண���க� இ�த பா�ைவ��

வ� ேச��ததா� இ� ெபா�வாக ஏ���ெகா�ள� ப����ட�.

இ�ேர�� ���க� �ழலாத ெபா��க����� உ�வா��

க���ைளகைள� ப�� ம��ேம �வா��த�. ��ம ப��ைடய

ஒ��ைம�� ��, ஒ�வ� க���ைளகைள உ�வா��� �ழ��

ெபா��க� �ரான வ�டமாக இ��க வா����ைல என

ந�ப����. �ழ���� �ைளவா� ைமய��� ஒ� ��க�

ஏ�பட����. ஒ�ெவா� 25 நா�க���� இைத ேபா�ற ��ய

��க�ைத நம� ��ய�� ந�மா� ேநா�க�ய ����.

�வா��ைச��� ���கைள �ட �க�� ெபா��தமான

க���ைளக� ���த சம�பா�கைள 1963� ���லா�ைத ேச��த

ரா� ெக� (Roy kerr) எ�பவ� த�தா�. இ�த ெக� க���ைளக� �ரான

ேவக��� �ழ�வ�ட�, அத� அள�� வ�வ�� �ைறைய��

�ழ�� �த�ைத�� ெபா��ததாக இ��த�. �ழ�� ��யமாக

இ���� ேபா� க���ைளக� �ரான வ�டமாக��

�வா��ைச��� ���க��� சமமாக�� இ����. �ழ��

��யமாக இ�லா��டா� க���ைளக� அத� ெவ���ற���

ைமய�ேகா���� அ��� ��க� அைட��. �ழ�� ெபா��க�



தக���� க���ைளகைள உ�வா��� ேபா� ஒ� �ைல��

��வைடவ� இய�ைகேய என ெக� ��� ���ற�.

1970� எ��ட� ப� ���தவ�� எ��ைடய ஆரா���

மாணவ�மான �ரா�ட� கா�ட� (Brandon carter) எ�ப� தா� இ�த

�க�ைத ��ேனா�� ெச���வத�கான �த�ப�ைய எ���

ைவ�தவ�. ஒ� சம��� அ�ைச� ெகா���ள �ைலயான �ழ��

க���ைள�� அள�� வ�வ�� அத� �ைறைய�� �ழ��

ேவக�ைத�� ெபா��த� என� கா��னா�. �ற� 1971� எ�த

�ைலயான �ழ�� க���ைளக�� சம��� அ��ைசேய

ெகா������ என நா� ���ேன�. இ��யாக 1973�

இல�ட� ���� க���ைய ேச��த ேட�� ரா��ச� (David

robinson) எ�பவ� கா�ட� ம��� எ��ைடய ���கைள�

பய�ப��� இ�த �க� ச�யான� என ���னா�. அ�தைகய

க���ைளகேள உ�ைமயான ெக� ��வாக இ��க ேவ���.

எனேவ ஈ��� தக���த���� �ற� க���ைளக�

�����லாம� �ழல���ய ஒ� �ைலைய வ�தைட��. ேம��

அத� அள�� வ�வ�� அத� �ைறைய�� �ழ�� �த�ைத��

ெபா��ேத அைம�ேம த�ர தக���த� �ல� உ�வா��

இய�ைகயான ெபா����கைள ெபா�����கா�.

“க���ைளக��� �� இ�ைல” (A black hole has no hair) எ�ற



பழெமா� இ�த ��ைவேய� கா���ற�. ஒ� க���ைள

உ�வா�� ேபா� ெபா���ைவ� ப��ய ெப�ய அள�லான

தகவ�கைல இழ�க ேந�டலா�. ஏென�� அத�� �ற� ந�மா�

அத� �ைறைய�� �ழ�� �த�ைத ம��ேம அள�ட ����.

இத� ���ய��வ�ைத�ப�� அ��த ெடா�ெபா���

காணலா�. “����லா ேத�ற�” (No-hair theorem) ெப��

நைட�ைற ���ய��வ� வா��த�. க���ைளக��

���ய��வ�ைத இ� ெப�மள� வைரய��� ���ற�. எனேவ

க���ைளக� த�மக�ேத ெகா����க���ய ெபா��க��

�ள�கமான மா��கைள உ�வா�� அவ��� �க�கைள

ேநா�க��தவ�ேறா� ஒ���� பா��கலா�. 

ஒ� ேகா�பா� ச�தா� எ�பத�� ேநா�கா�� சா��க�

�ைட��� ��ேப ஒ� க�த�ய� மா��யாக அ�த�ேகா�பா�

�க �ள�கமாக வள��ெத��கப�வ� அ��ய� வரலா���

அ�தான�. க���ைளக�� இ�தைகய அ�தானவ��� ஒ��

தா�. ெசா�ல�ேபானா� இ�த வாத�ைதேய க���ைள��

க����� எ�ரானவ�க� ைவ�ப� வழைம. ஐய����டமான

ெபா� சா��ய� ேகா�பா� அ��பைட�லான கண���கைள

ம��ேம சா�றாக� ெகா�� இ�ெபா��க� இ��பைத எ�ப�

ந�ப����? என ேக�வ�க�� உ��.



எ��� 1963� க�ேபா��யா�� பாேலாம� வானா���

�ட��� ���யலாளரான மா���� ��� (Marteen schmidt)

எ�பவ� ��றா� ேக����� ப��யைல ேச��த வாெனா�

�ல�க�� �ல� எ� 273 (3C273) �ைச�� ஒ� ம�கலான

���� ேபா�ற ெபா��� ெச�ெபய���ைய� அள��டா�.

ஆனா� இ� ஈ�����ல�தா� ஏ�பட ��யாத அள��� ெப�தாக

இ��த�. அ� ஈ��� ெச�ெபய���யாக இ������மானா�

அ�ெபா�� ��ய� ���ப��� ேகா�க�� ����பாைதக��

ெதா�தர� ெச�ய���� அள��� அ�க �ைற�ெகா�டதாக��

நம�� அ��� அைம�ததாக�� இ��க ேவ�� வ�� என�

க���தா�. இத�� ப�லாக அ�ட��� ெச�ெபய�����

அ�ட��� ��வா�கேம காரண� என இ� எ�ண ெச�த�. இ�த

எ�ணேமா அ� ��ட ெதாைல�� இ��பைத ���த�.

இ�வள� �க�ெதாைல�� இ���� க�����

�ல�பட���யதாக இ��க ேவ��ெம�� அ� ெப�ய ஆ�றைல

உ����� ெகா����க ேவ���.

இ�வள� ெப�ய அள�� இ��� இ�தைகய ஆ�றைல

உ�ழ���ய ஒேர ெபா��ைற எ�� ஈ��� தக���தைல ம���

தா� எ�� பா��க ேவ����ள� ேதா���ற�. இ�த�

தக�ெவ�ப� ஒ� ���னாக ம��ம�லாம� ெமா�த �ர��

ைமய�ப��யாக�� இ����. இேத ேபா�ற ேவ� பல



ெச��ற��ைடய அைர�ைற ���� ெபா��க� அ�ல�

�வாச�க� க�ட�ய�ப������றன. ஆனா� அைவ

அைன��� �க�ெதாைல�� இ��பதால அவ�ைற

ேநா�க�வ�� இ��த� க���ைளக��கான இ�� சா��

வழ��வ�� க�னமா�ற�.

1967� ேக����� ஆரா��� மாண�யான ேஜா��� ெப�

(Jocelyn bell) எ�பவ� வெனா� அைலக�� ஒ��� மாறா�

����கைள உ��� ெபா��க� வான��� இ��பைத

க�ட��த ேபா� க���க�� இ����கான க���

வ��ெப�ற�. ெப��� அவ�ைடய ேம�பா�ைவயாள�

அ�ேதா� ����ஷு� ( Anthony hewish) �ர���ள ஒ�

ேவ���ரக நாக�க�ேதா� ெதாட�� ஏ�ப����க ேவ��ெமன

�த�� �ைன�தா�க�. ெசா�ல�ேபானா� அவ�க� த�க�

க�����ைப அ���த க��தர��� �த�� க�ட நா��

�ல�கைள�� LGM 1-4 எ�ேற அைழ�ததாக என�� �ைன�.

LGM எ�றா� ��ய ப�ைச ம�த�க� (Little green men).

இ����, அைனவ�� இைவ ெவ�� ப�சா�க� (pulsars) என

அைழ�க�ப�� �ழல���ய ெநா�ம ����கேள எ�ற

����� வ�தன�. இைவ ���க���ய க�ரைலகைள

உ�����ெகா����தன. ஏென�� கா�த��ல�க��



�����ள ெபா��க�� �க���கலான ெசயெல�� ெசய���

இைட�� இ��த�. இ� ேம�க��ய வா�ய� எ��தாள�க���

ெக�ட ெச��யாக��, க���ைளக� க��ைத ந��ய எ�கைள�

ேபா�ற �ல��� ந�ெச��யாக�� அைம�த�. இ�ேவ ெநா�ம

����க� இ��பத�கான �த� ஆதார� ஆ��. ஒ� ெநா�ம

���� 10 ைம�க� ஆர�ைத ெகா����த�. இ� ஒ� ����

க���ைளகளா�� ��� ஆர�ைத �ட �ல மட��கேள ெப�ய�.

ஒ� ���� தக���� இ�தைகய ��ய அளைவ அைடவ�

சா��யெம��, ம�ற ����க� தக���� இ��� ��யதா�

க���ைளகளாக�� வா��� உ�� என எ��பா��ப� ச� தா�.

க���ைளக� ஒ�ைய உ�ழா� எ�� ேபா� அைத எ�ப�

க�����க ���� என நா� ந��வ�? இ� இ��டைற��

க�����ைனைய ேத�வத�� ஒ�பானதாக ேதா�றலா�. ஆனா�

ந�வா��பாக ஒ� வ� உ�ள�. 1783� ��ெச� த�

ஆ�வ��ைக�� ����கா��ய� ேபால க���ைளக�

அ����ள ெபா��க�� �� ஈ��� �ைசைய ெச����ற�.

இர�� ����க� ஈ���னா� ஒ�ேறாெடா�� ஈ��க�ப��

ஒ�ைறெயா�� ��� வ�� பல அைம��கைள வா�யலாள�க�

ேநா�க����ளன�. க���� ெத��� ஒ� ���� க����

ெத�யாத ஏேதா ஒ� இைணைய ��� வ�வைத�� ேநா�க���

வ���றன�.



ஆனா� இ�ேவ க���ைள என ந�மா� ����� வ���ட

��யா� தா�. ஏென�� இ� �ர������� ம�கலான

���னாக �ட இ��கலா�. ஆனா�� இவ��� �ல

அைம��க� ��ன� எ��-1 (Cygnus X-1) ேபா�றைவ வ�வான

ஊ� க�� �ல�களா�� இ����றன. இ�த �க���� ச�யான

�ள�க� எ�ப� க���� ெத��� ���� பர������

ப��ெபா�� ெவ��� �த���ளன எ�ப� ம��ேம. அ�

க���� ெத�யாத இைணைய ேநா�� ���ேபா� ���

வ��லான இய�க�ைத ேம�ெகா��ற�. ��டத�ட ��ய�

ெதா������� �� ெவ�ேய�� ெச�வைத� ேபால. ேம��

�டா� ஊ� க��கைள ெவ����ற�. இ�த ெபா��ைற

ெசய�ப�வத�� அ�த பா��க ��யாத ெபா�ளான� ெவ���

�ைன� ேபாலேவா, ெநா�ம ���ைன� ேபாலேவா அ�ல�

க���ைளைய� ேபாலேவா �க� ��யதாக இ��க ேவ���.

த�ேபா� பா��க ���த ����க�� ேநா�க�ய�த�க

இய�க������ பா��க ��யாத ெபா��� �ைறய ஓரள���

கண��ட ����. ��ன� எ�� 1 ஐ ெபா��தவைர அ� ந�

��யைன �ட ஆ� மட�� �ைற ெகா�ட�. ச��ரேசக� ����

ப� அ�த பா��க ��யாத ெபா�� ெவ��� �னாக இ��பைத

�ட �க அ�க�. ெநா�ம ���னாக இ��பைத�ட�� இ�த



�ைற �க அ�கமான�. எனேவ இ� க���ைளயாக

இ��கலாெமன ேதா���ற�.

க���ைள இ�லாமேல ��ன� எ��-1�� �ள�கம����

மா��க�� உ�ளன. ஆனா� அைவ வ��� ���தைவயாகேவ

உ�ளன. க���ைள ம��ேம ஒேர இய�ைகயான ேநா�க�த��

�ள�கமாக இ���ற�. க�ேபா��யா ெதா�� ��ப கழக�ைத�

ேச��த� �� தா��ட� (Kip thorne) ��ன� எ��-1 உ�ைம��

ஒ� க���ைளைய� ெகா����க��ைல என ப�தய�

க����ேள�. இ� ஒ� �த��� என�� கா���ைம�

ப��ரமா��. க���ைளக��காக நா� க�ைமயாக

உைழ���ேள�. ஒ�ேவைள க���ைளக� இ�ைலெய��

ஆ���டா� அைன��� �ணா����. ஆனா� அ�ேபா�

ப�தய��� ெவ�� ெப�ற ஆ�தலாவ� இ����. இத� �ல�

என�� நா�� ஆ��க��கான “�ைரேவ� ஐ” இத� �ைட���.

ஒ�ேவைள க���ைளக� இ��� ��டா� ��-��

ஓரா���கான ெப�� ஹ�� இத� ம��ேம �ைட���.

ஏென�� 1975� நா�க� ப�தய� க��யேபா� 80 ���கா�

��ன� க���ைளயாகேவ இ��க ேவ��ெமன உ��யாக

ந��ேனா�. ஆனா� த�ேபா� அைத 95 ���கா� உ��யாக

ந���ேறா�. ஆனா� இ��� ப�தய� க�� ���க�பட��ைல.



நம� �ர���ள எ�ண�ற அைம��க� க���ைளக�

இ��பத���, ெப�ய க���ைளக� ம�ற �ர�க��

ைமய����, �வாச�க��� இ��பத�� �ைறய ஆதார�க�

உ�ளன. நம� ��ய�� �ைறைய �ட�� �க� �ைற�த �ைற�

ெகா�ட க���ைளக� இ��க�� சா��ய���க� உ��.

இ�தைகய க���ைளகளா� ஈ��� தக���தலா� உ�வாக

��யா�. ஏென�� அவ��� �ைறயான� ச��ரேசக�� �ைற

வைரயைறைய �ட �ைறவாக உ�ள�. இ�தைகய �ைற�த �ைற

ெகா�ட ����களா� அவ��� எ�ெபா�� ���த �ற�� �ட

ஈ��� �ைச�� எ�ராக த�கைள த�கா��� ெகா�ள ����.

எனேவ இ�தைகய �ைற�த �ைற ெகா�ட ����க� மக�தான

அட����� அ��த�ப�� ேபா� ம��ேம உ�வா�ற�. இேத

த��வ� தா� ைஹ�ரஜ� ����க��� பய�ப��த�ப��ற�.

உல���ள அைன�� கட�க��� உ�ள அைன�� கன �ைர��

எ��� ைஹ�ரஜ� ��� ஒ�� ெச�தா� ைமய���

ப��ெபா�ைள அ��� அ� க���ைளைய உ�வா�க���� என

ஜா� �ல� எ�� இய��யலாள� கண���டா�. ஆனா�

ெக�வா��பாக அ�த க���ைளைய பா��பத�� யா�ேம

எ�ச�ேபாவ��ைல.

இைத �ட�� நைட�ைற��க�த சா��ய��� எ�னெவ��

�க�� ��ப�ட அ�ட��� ெவ�ப �ைலக�� அ��த�க��



�க அ�கமா� இ��த ேபா� இ�தைகய �ைற�த �ைறெகா�ட

க���ைளக� உ�வா����க� ���. ��ப�ட அ�ட� எ�லா

வைக��� ஒேர �ரான த�ைம��� ெச��ைறவாக��

இ�ைலெய�றா� தா� க���ைளக� உ�வா������.

ஏென�றா� சராச�ைய� கா���� அ�க அட�����ள ஒ� ��ய

வ�டார� ம��ேம இ��த� அ��த�ப�� க���ைளகளாக

உ�வா����க� ���. ஆனா� �ல ஒ����ைம இ�����க

ேவ��ெம�பைத நா� அ�ேவா�. ஏென�� அ�வா�

இ�����கா��டா� �க� ஊ��� அ�ட����ள

ப��ெபா�� ����க��� �ர�க��� ���க�ப�வத��

ப�லாக ெச��ைறவாக ஒேர �ரான �ைற�� பர������.

����க� ம��� �ர�க� உ�வாவத�� ேதைவயான

ஒ����ைம ஒ� �����ட எ���ைக�லான �த�ைம

க���ைளக� (Premordial black hole) உ�வாவத�� காரணமா�

இ���மா? எ�ப� ��ப�ட அ�ட��� �ல�ய �ைலைமக��

�வர�கைள ெபா��ததா�� எ�ப� ெத��. எனேவ இ�ேபா�

எ�தைன �த�ைம க���ைளக� உ�ளன எ�பைத ந�மா� உ��

ெச�ய ���மானா�, அ�ட��� ��ப�ட �ைலகைள ப��

ந�மா� இ��� ெத�வாக க��� ெகா�ள ����. ஆ�ர�

���ய� ட�க���� அ�கமான �ைறெகா�ட ஒ� மைல��

�ைற�� ஒ�பாக��ள ஒ� ஆ�� க���ைளகைள� க�����



ெத��� ஏைனய ெபா��க� �� அ�ல� அ�ட ��வா�க���

�� அைவ ெகா������ ஈ��� �ைசைய� ெகா�� ம��ேம

க�����க ����. ெசா�ல�ேபானா� க���ைளக�

உ�ைம�� க��பானைவேய அ�ல எ�பைத அ��த

ெசா�ெபா��� பா��ேபா�. அைவ �டான ெபா��கைள ேபால

ஒ����றன. எ�த அள��� ��யேதா அ�த அள���

ஒ���ற�, எனேவ ெப�ய க���ைளகைள க�����பைத �ட

��ய க���ைளைய� க�����பேத எ�� எ�ப� ஒ�

�ர�ெம�ைம தா�.



நா�கா� ெசா�ெபா��



க���ைளக� அ�வள� க��ப�ல

1970�� ��� ெபா� சா��ய� ���த எ� ஆரா�����

ெப�ெவ��� ஓ�ைம���� எ�ற ஒ�� இ��ததா? இ�ைலயா?

எ�ப�� கவன� ெச��� வ�ேத�. அ�த ஆ�� நவ�ப�

மாத��� எ� மக� �� �ற�� ��� கால� க��� மாைல�

ப��ைக�� ெச��� ேபா� க���ைளக� ப�� ����க

�வ��ேன�. எ� உட� �ைறபா�டா� ப��க� ெச�வைதேய

ச�� ெம�வாக தா� ெச�ய ���த�. எனேவ �ைறய ேநர�

இ��த�. அ�த நா��, ெவ�-கால��லான எ�த� ���க�

க���ைள�� உ�ேள இ����? எ�த ���க� ெவ���

இ����? எ�பத�கான ச�யான �ள�க� இ�ைல. 

ேராஜ� ெப�ேரா�ட� ஏ�கனேவ ஒ� க���ைள எ�ப�

ெப��ெதாைல��� த��� ெச�ல இடம��காத �க���க��

ெதா��� எ�� வைரய��கலா� எ�ற க��ைத

�வா�����ேத�. இ�ேவ த�ேபா� ெபா�வாக ஏ���

ெகா�ள�ப���ள�. இத� ெபா�� எ�னெவ��

க���ைள����� த���ெச�ல கைட� ேநர���

��யாம�ேபா� எ�கால����� எ�ைலைய ஒ��ேய வ�ட

ம���� ெகா������ ஒ��க��க�� ெவ�-கால பாைதகேள



க���ைளக�� எ�ைலயா�ய �க�� பர���ைலயாக

அைம�ற�. இ� ஒ� வைக�� காவ��ைற�ன�ட���� ஓ�ட�

���� ஓர� ��ேன ஓ��ெகா����தா�� த�� ஓ��ட

��யாத �ைலைய� ெபா��த�. 

இ�த ஒ��க��க�� பாைதக� எ�ேபா�� ஒ�ைறெயா��

ெந��க ��யாெத�பைத நா� ��ெரன உண��ேத�. ஒ�ேவைள

அைவ அ�வா� ெந���னா� இ���� ஒ�ேறாெடா��

ேமா��ெகா�டாக ேவ���. இ� எ���ைச�� காவ�

�ைற�ன�ட���� த�� ஓ� வ�� ேவ� ஒ�வைர ச���பத��

ஒ�பான�. இ�வ�� மா���ெகா�வா�க�. அதாவ� நா�

பா���� ெகா������ �க��� க���ைள���

��வதா����. ஆனா� இ�த ஒ��க��கைள க���ைள

���� ��மானா� அைவ க���ைள�� எ�ைல��

இ�����க ��யா�. எனேவ �க�� பர�ெப�ைல��

ஒ��க��க�� பாைதக� ஒ���ெகா�� இைணயாகேவா

அ�ல� �ல�ேயா தா� ெச��� ெகா����க ேவ���.

ேவ� வைக�� பா��தா� க���ைள�� எ�ைலயா�ய

�க�� பர�ெப�ைல ஒ� �ழ�� ஓர�ைத ேபா�ற�. அதாவ�

இ� �கழ����� �க��� �ழ�. ��யைன ேபா�ற

ெப��ெதாைல�� உ�ள ஓ� ஒ��ல� ஏ�ப���� �ழ��

���ைப பா��தா� ஒ��க��க� ஒ�ைறெயா�� ெந��காம�



இ��க காணலா�. க���ைள�� எ�ைலயா�ய �க��

பர�ெப�ைலயாக அைம���� ஒ��க��க� ஒ�ேபா��

ஒ�ைறெயா�� ெந��க ��யா� எ�றா� �க��

பர�ெப�ைல�� பர�� மாறாம� இ���� அ�ல�

அ�க����ெகா�ேட ெச���. ஆனா� ஒ�ேபா�� �ைறயா�.

ஏென�� அ� �ைற�மானா� எ�ைல���ள ஒ��க��க��

�லவாவ� ஒ�ைறெயா�� ெந����ெகா����க

ேவ��ெம�� ெபா�ளா����. உ�ைம�� ெபா�ேளா

அ�ல� க��ய�கேமா க���ைள��� ��� ேபாெத�லா� இ�த

பர�� அ�க����.

ேம�� இர�� க���ைளக�� ஒ�ேறாெடா�� ேமா�

இர�டற� கல�� ஒ�றா����. எனேவ இ�� க���ைள��

�க�� பர�ெப�ைல�� பர�பான� ெதாட�க க���ைள��

�க�� பர�ெப�ைலக�� ��த��� சமமாகேவா அ�ல�

அைத�ட ��தலாகேவா இ����. �க�� பர�ெப�ைல��

இ�த �ைறயாத ப�� க���ைளக� எ�ப� நட�� ெகா��ற�

எ�பத�� ஒ� ���ய க���பா�ைட ����ற�. இ�த

எ��ைடய க������ த�த ெந����யா� அ��ர� எ�னா�

ச�யாக ��க ��ய��ைல.



ம�நா� ேராஜ� ெப�ேராைச ெதாைலேப��� அைழ�ேத�.

அவ� எ� க����� உட�ப�டா�. உ�ைம�� அவ� ����

பர��� இ�த ப�ைப ��ேப அ��� ைவ����தா� எ�ேற

�ைன��ேற�. ஆனா� அவ� க���ைள எ�றா� எ�ன

எ�பத�� ேவெறா� வைரயைறைய பய�ப��� ெகா����தா�.

க���ைளயான� கால�ேபா��� மாறாத ஒ� �ைல�� வ��

�ைலெப�� ��ட� எ�� ெகா�டா� ேம�க�ட இர��

வைரயைறக�� ப��� க���ைளக�� எ�ைலக� ஒ�றாக தா�

இ����. எனேவ அவ��� பர��க�� ஒ�றாக தா� இ����

எ�பைத அவ� உணர��ைல.



ெவ�ப இய�க�ய�� இர�டா� ��

க���ைள� பர��� �ைறயா ப�� எ�ப� ஓ� அைம���

���ைல� ப�தர�ைத அள��� �ைல�ற� (Entropy) என

அைழ�க�ப�� இ�த இய��ய� அள� நட�� ெகா���

�த�ைத� ெப�மள�� �ைன� ப����ற�. எைத��

அ�வாேற �����டா� ���ைல� அ�க���� ெகா�ேட

ெச��� எ�ப� க��டாக ெத�ய���ய�. ��ைட ப��

��காம� �����வத� �ல� இைத அ��� ெகா�ளலா�.

����� வ�ண� ��வைத ேபா�� ���ைல�����

�ெரா��ைக உ�டா�கலா�. ஆனா� அத�� ஆ�ற� அ�ல�

�ய�� ெசல��டாக ேவ���. எனேவ அ� �ைட�க���ய

�ரான ஆ�ற� அளைவ� �ைற�� ���ற�.

இ�க��ைத ெவ�ப இய�க�ய�� இர�டா� �� �க

��பமாக ெசா��ற�. ஒ� த��த அைம��� �ைல�ற�

எ�ேபா�� ேநர�ைத ெபா��� �ைறவ��ைல எ��� இ�

அைம��க� ஒ�றாக இைண�க�ப�� ேபா� அ�த ���

அைம��� �ைல�ற� த��த� அைம��க��

�ைல�ற�க�� ��� ெதாைகைய �ட ��தலாக

இ���ெம��� அ� ெசா��ற�. ஒ� ெப���� இ���� வா�



�ல���க�� அைம�� ஒ�ைற எ���கா�டாக ெகா�ேவா�.

இ�த �ல���கைள ெதாட���யாக ஒ��ட� ஒ�� ���

ேமா�� ெகா��� ெப���� �வ�க�� ப��

எ����ெகா��� இ���� �� ���யா�ட (Billiard)

ப��கைள� ேபா� எ�� பா��கலா�. எ�த அள���

வா��க�� ெவ�ப�ைல உய��றேதா அ�த அள���

�ல���க� ேவகமாக இய����றன. அைவ ெப�� �வ�க��

அ�தள��� க�ைமயாக�� அ��க��� ேமா���றன.

�வ�க�� �� அைவ அ�த அள���� �ற� ேநா��ய அ��த�

ெச�����றன ெதாட�க��� �ல���க� எ�லா� ஒ�

த��ைப� ெகா�� ெப���� இட� ப�க��� அைட��

ைவ�க�ப�வதாக� ெகா�ேவா�. �ற� அ�த���

அக�ற�ப�டா� �ல���க� பர�� ெச�� ெப���� இ�

பா�க��� இட� ���க� பா����. ��ெனா� ேநர���

த�ெசயலாக அைவ அைன��� வல� பா��� ம��ேமா அ�ல�

பைழயப� இட� பா��� ம��ேமா இ��க� ���. ஆனா�

அைவ இ� பா�க��� ��டத�ட சம எ���ைக�� இ��க

�க அ�கமா� வா����ள�. இ�தைகய �ைலயான� எ�லா

�ல���க�� ஒேர பா��� இ��த ெதாட�க �ைலைய�

கா���� �ைற�த �ெரா���ைடய� அ�ல� அ�க�

���ைல��றதா�� எ��ேறா�. 



இேத ேபா� இ� ெப��கைள ைவ��� ெதாட��வதாக�

ெகா�ேவா�. ஒ��� ஆ��ஜ� �ல���க�� ம�ெறா���

ைந�ரஜ� �ல���க�� இ��க���. இ� ெப��கைள��

ஒ�றாக இைண�� இைட� �வைர அக�� ��டா� ஆ��ஜ�,

ைந�ரஜ� �ல���க� கல�க� ெதாட���. ��ெனா� ேநர���

இ� ெப��க� ��வ��� ஆ��ஜ�, ைந�ரஜ� �ல���க�

ஓரள��� ஒேர�ராக� கல������ �லவர���ேக �க அ�க

வா����ள�. இ� த��த� ெப��க�� ெதாட�க �லவர�ைத�

கா���� இ�த �லவர� �ைற�த �ெரா��� உைடயதாக, எனேவ

அ�க �ைல�ற� உைடயதாக இ����.

ெவ�ப இய�க�ய�� இர�டா� ���� ���ட�� ஈ���

�� ேபா�ற ம�ற அ��ய� ��க��� இ�லாத ஒ� மா�ப�ட

த��ைல இ��பதாக� ெசா�லலா� . ஏென�றா� இ� �க�

ெப��பாலான சமய�க�� ெச��ப�யா�றேத த�ர எ�லா

சமய�க��� ெச��ப�யாவ��ைல. நம� �த� ெப����

உ�ள எ�லா வா� �ல���க�� ��ெனா� ேநர���

ெப���� ஒ� பா��� காண�ப�� �க�தக� பல ���ய�

���ய�க�� ஒ� ப�ேகயா��. இ����� அ�ப� �கழ

வா�����.



இ����� அ�க� ப�க��� ஒ� க���ைள இ��தா�

இர�டா� ��ைய ��வத��� �ட இ��� எ�ய

வ����பதாக� ேதா���ற�. வா� அட��ய ெப�� ேபா�

அ�க �ைல�ற� ெகா�ட ஏேதா ஒ� ப��ெபா�ைள�

க���ைள��� ���� ேபா�டா� ேபா��. க���ைள���

�ற����ள ப��ெபா��� ெமா�த� �ைல�ற�� �ைற��

���. க���ைள�� உ�ேள இ���� �ைல�ற� உ�பட

ெமா�த� �ைல�ற�� �ைறய��ைல என இ�ேபா���ட

ெசா�லலா�தா�. ஆனா� க���ைள���ேள பா��பத�� எ�த

வ��� இ�லாததாலா� அத�������� ப��ெபா����

எ�வள� �ைல�ற� உ�ள� எ�பைத� காண ��யா�.

க���ைள�� ஏேதா ஒ� ப����� அத��� �ற�ேத��ள

ேநா�க�க� அத� �ைல�ற�ைத� ெசா�வத�� உதவ�

��ெம�றா�, �ைல�ற� ஏ��ய ப��ெபா�� க���ைள���

வ�� ��� ேபாெத�லா� அ�த� ப����� அ�க����

ெச��ெம�றா�, �ற�பாகேவ இ����. ேமேல

எ���ைர�க�ப�டவா� க���ைள��� ப��ெபா�� ���

ேபாெத�லா� �க��� ����� பர�� அ�க���ற�.

என� ேம�க�ட ஆ�ைவ ெதாட��� ����ட� ஆரா���

மாணவ� ேஜ�க� ெப�க��ைட� (Jacob bekenstein) எ�பவ�

�க�� பர�ெப�ைல�� பர�� க���ைள�� �ைல�ற����



ஓ� அள�டா�� என ��ெமா��தா�. �ைல�ற� தா��ய

ெபா�� க���ைள��� �ழ �ழ அத� �க��

பர�ெப�ைல�� பர�� அ�க���� ெச���. எனேவ

க���ைள��� ெவ�ேய உ�ள ெபா�� �ைல�ற�ைத��

����க�� பர�ைப�� ��� வ�� ெதாைக ஒ� ேபா��

�ைறயா�.

இ�த ��ெமா�� ெவ�ப இய�க�ய�� இர�டா� ��

ெப��பாலான �ழ�க�� �ற�ப�வைத� த��� ��டதாக�

ேதா��ய�. ஆனா� இ�� ஒ� ேமாசமான �ைழ இ��த�. ஒ�

க���ைள��� �ைல�ற� இ��தா� அத�� ஒ� ெவ�ப�ைல��

இ��தாக ேவ���. ஆனா� �����ட ெவ�ப�ைல ெகா�ட

ஒ� ெபா�� �����ட �த��� க��ய�க�ைத உ���தாக

ேவ���. ஒ� க��ைய ெந���� ப��க� கா���னா� அ�

�வ�பா� ஒ���� க��ய�க�ைத உ��வ� சாதாரணமாக

காண���ய�. ஆனா� �ைற�த ெவ�ப�ைலக��� ெபா��க�

க��ய�க�ைத உ����றன. ஆனா� இ�த� க��ய�க��� அள�

�க� �ைறேவ எ�பதா� இய�பாகேவ இ�

கவ��க�ப�வ��ைல. இர�டா� �� �ற�ப�வைத�

த��பத�� இ�த� க��ய�க� ேதைவ�ப��ற�. எனேவ

க���ைளக� க��ய�க�ைத உ���தாக ேவ���. ஆனா�

க���ைளக� எ�பத�கான இல�கணேம அைவ எைத�� உ�ழ�



��யைவ அ�ல எ�ப�தா�. எனேவ ஒ� க���ைள�� �க��

பர�ெப�ைல அத� �ைல�றமாக க�த ��யா� என�

ேதா��ய�.

நா� 1972 இ� �ரா�ட� கா��ட�ட�� (Brandon carter) ��

ப��� (Jim bardeen) எ�ற அெம��க� ந�ப�ட�� ேச��� ஓ�

ஆ�ேவ� எ��ேன�. �ைல�ற����� �க��

பர�ெப�ைல�� பர����� �ைறய ஒ��ைமக� இ��தா��

ேமாசமானதாக� ேதா��ய இ�த �ைறபா� இ��பைத நா�க�

அ�ேவ��� ���� கா��ேனா�. �க�� பர�ெப�ைல�� பர��

அ�கமாவ� ப��ய எ� க�����ைப ெப�க��ைட�

தவறாக� பய�ப���� ெகா�� ��டா� எ�� நா� க��யதா�

என�� அவ�பா� ஏ�ப�ட எ��ச�� �ட இ�த ஆ�ேவ�ைட

எ��ட என�� ஓரள� ���தலா� இ��த� எ�பைத

ஏ���ெகா�ள�தா� ேவ���. ஆனா� ��சயமாக அவ�

எ��பா��த �ைற�� இ�ைலெய�றா�� அ��பைட�� அவ�

க���தா� ச� எ�றான�.



க���ைள க��ய�க�

1973 ெச�ட�ப�� நா� மா�ேகா ெச����த ேபா� யா�ேகா�

ெச�ேடா�� (Yakov zeldovich), அெல�சா�ட� �டாேரா����

(Alexander starobinsky) ஆ�ய இ� ��ன� ேசா�ய�

வ��ன�க�ட� க���ைளக� ப�� �வா��ேத�. �வா�ட�

இய��ய�� உ����ைம� ெகா�ைக�ப� (Uncertinity principle)

�ழ�� க���ைளக� �க�கைள� பைட�க�� உ�ழ��

ேவ��� என அவ�க� எ�ைன ந�ப� ெச�தா�க�. நா�

அவ�க� வாத�கைள இய��ய� அ��பைட�� ந��ேன�.

ஆனா� அவ�க� உ��ைவ� கண���ட கண��ய� �ைற

எ�னா� ஏ���ெகா�ள ��ய��ைல. எனேவ இ����ட�

�ற�பான கண��ய� �ைறைய வ��க ��ப�ேட�. இதைன 1973

நவ�ப� இ���� ஆ��ஃேபா��� நைடெப�ற �ைறசாரா�

க��தர�ெகா��� எ���ைர�ேத�. உ�ளப�ேய எ�வள�

உ�ழ�ப�� எ�பைத� கா�பத�கான கண���கைள அ�ேபா�

நா� ெச����க��ைல. ெச�ேடா���� �டாேரா������

�ழ�� க���ைளக����� ������த க��ய�க�ைத�தா�

க�����கலா� எ�� எ��பா���� ெகா����ேத�. நா� எ�

கண���கைள� ெச�� ���த ேபா� �ழலா� க���ைளக��



�ட ஒ� �ரான �த��� �க�கைள� பைட�� உ��வதாக�

ேதா�ற� க�� �ய����� ச�கட����� ஆளாேன�.

நா� பய�ப���ய ேதாராய�க�� ஒ�� ெச�ல�த�கத��

எ�பைதேய இ�த உ��� கா��வதாக �த�� �ைன�ேத� . இ�

ப�� ெப�க��ைட� ெத��� ெகா�� ��டா�

க���ைளக�� �ைல�ற� ப��ய த� க���கைள இ�ன��

என��� ���காத இ�த� க���கைள �ைல����வத�� இதைன

ேம�� ஒ� வாதமாக� பய�ப���� ெகா�வாேரா எ��

அ��ேன�, ஆனா� நா� இைத� ப��� ��தைன ெச�ய� ெச�ய,

இ�த� ேதாராய�க� உ�ைம�� ெச��ப�யாக ேவ��� என�

ேதா��ய�. ஆனா� உ�ழ�ப�� �க�க�� �றமாைல ஒ�

�டான ெபா�ளா� உ�ழ�பட� ��ய �றமாைலேய த�ர

ேவற�ல எ�ப�� இர�டா� �� �ற�படாம� த��பத���

���யமாக� ச�யான �த��ேலேய க���ைளயான� �க�கைள

உ���� ெகா�����ற� எ�ப�ேம உ��� ெம�யான�தா�

என எ�ைன ஏ�க� ெச�தன. அ� �த�ெகா�� ம�றவ�க�

ப�ேவ� வ�வ�க�� இ�கண���கைள� ���ப ���ப�

ெச���ளா�க�. க���ைள எ�ப� ஒ� �டான ெபா�ளாக

இ��தா� எ�ப��� அைத�ேபா�ற �க�கைள��

க��ய�க�ைத�� உ���தாக ேவ��� எ�பைத இைவ உ��

ெச���றன.



க���ைளகளா� உ�ழ�ப�� �க�களான� இர�டாவ�

��ைய ��வைத ச�யான �த��� த���ற�.

க���ைள�� �க�� பர�ெப�ைல������� எ��ேம

த��� ெச�ல ��யா� என நம��� ெத�����ைக�� அ�

�க�கைள உ��வதாக� ேதா��வ� எ�வா� சா��ய�? �க�க�

க���ைள�� �க��� ���ைப ஒ��� ெவ�ேய இ����

ெவ�� ெவ������ வ���றனேவ த�ர க���ைள��

உ����� வ�வ��ைல எ�பேத �ைடெய�� �வா�ட�

ேகா�பா� நம��� ெசா��ற�. இதைன நா� ��வ�� வ���

���� ெகா�ள ����. ெவ�� ெவ�ெய�� நா� �ைன�ப�

அ�ேயா� ெவ�றாக இ��க ��யா�. அ�ப� இ���மானா�

ஈ���� �ல�, ��கா�த� �ல� ேபா�ற எ�லா� �ல�க�ேம

���யமாக� ��யமா� இ��க ேவ�� இ����. ஆனா�

�ல��� ம���� கால��டனான அத� மா�ற �த�� �க��

�ைல ம��� �ைசேவக�ைத� ேபா�றைவ. உ����ைம�

ெகா�ைக ���ப� எ�னெவ�றா� இ�த இ� அள�க��

ஒ�ைற எ�த அள���� ���தமாக அ����ேளாேமா அ�த

அள���� ���த� �ைறவாகேவ ம�ெறா�ைற அ�ய ����.

எனேவ ெவ�� ெவ��� �ல�ைத� ���யமான �ைற��

��யமாக �ைல�ப��த ��யா�. ஏென�றா� அ�ேபா� அத���

ச���பமான ம���, ச���பமான மா�ற �த� ஆ�ய இர���



இ����. �ல��� ம���� ஏேதா ஒ� �����ட �ைற�தப�ச

அள� உ����ைம, அ�ல� �வா�ட� ஏ�ற இற�க�க�

இ��தாக ேவ���. இ�த ஏ�ற இற�க�கைள ஒ� ேநர� ஒ�றாக�

ேதா�� �ல�� ெச�� �ற� ���� ெந��கமாக வ��

ஒ�ைறெயா�� அ���� ெகா��� ஒ� அ�ல� ஈ����

�க�க�� இைணகளாக�� க�தலா�. இ��க�க� ��ய��

ஈ��� �ைசைய ஏ��� ெச��� �க�கைள� ேபா�ற மாய�

�க�களா��. ெம�� �க�கைள� ேபால�லா� இவ�ைற� �க�

க�����பாைன� ெகா�� ேநர�யாக ஆனா� அ��க�லான

��ம� ���� ேநா��ய�ய ��யா�. ஆனா� அ��க�� ஆன

��ம� ����பாைதக�� ஆ�ற�� ஏ�ப�� �� மா�ற�க�

ேபா�ற இ��க�க�� ��ற� �ைள�கைள அள�ட ����.

இைவ� ேகா�பா�� �க�கேளா� ஓரள��� ���யமாக ஒ���

ேபா��றன.

ஆ�ற� மாறா ேகா�பா��� ப� �க� / எ����க�

இைண���ள �ைணக�� ஒ�� ேந�மைற ஆ�ற��

ம�ெறா�� எ��மைற ஆ�ற�� ெப������. எ��மைற ஆ�ற�

ெப�ற �ைணயான� �ைற�த ஆ�� உைடய மாய� �களாகேவ

இ��க ���க�ப�டதா�� . ஏென�றா� இய��� �ழ�க��

ெம�� �க�க� எ�ேபா�� ேந�மைற ஆ�ற� ெப������.

எனேவ அ� த� �ைணைய� ேத�� ���� அத�ட� ேமா�



அ��தாக ேவ���. ஆனா� ஒ� ெப��ைற� ெபா�ைள

ெந�������� ெம�� �க���� ெதாைல�ர��� அத��

இ��க� ��யைத �ட�� �ைற�த ஆ�றேல உ�ள�.

ஏென�றா� அ�த� ெபா��� ஈ���� கவ����� எ�ராக

அதைன� ெதாைல�ர� ���� ெச�வத�� ஆ�ற� ேதைவ�ப��.

இய�பாக� பா��தா�, அ��க�� ஆ�ற� இ�ேபா��

ேந�மைறயாகேவ இ����. ஆனா� க���ைள��������

ஈ���� �ல� �க வ�வான� ஆைகயா� அ�� ெம��

�க���� �ட எ��மைற ஆ�ற� இ��க ����.

எனேவ க���ைள இ���மானா� எ��மைற ஆ�ற�

ெகா�ட மாய� �க� அ�க���ைள��� ���� ஒ� ெம��

�க� அ�ல� எ����களாவ� சா��யேம. இ�த ேந��� இ���

அ� த� �ைணேயா� ேமா�ய�ய ேவ�டா�. அத�

ைக�ட�ப�ட �ைண�� �ட க���ைள��� ���� �டலா�

அ�ல� ேந�மைற ஆ�ற� ெப����பதா� அ� ெம��

�களாகேவா எ����களாகேவா க���ைள��

அ�ைம����� த��� ெச��� �டலா�. ெதாைல���ள

ேநா�க��� அ� க���ைள����� உ�ழ�ப����பதாக�

ேதா���. க���ைள எ�த அள���� ��யதாக உ�ளேதா,

எ��மைற ஆ�ற� ெகா�ட �க� ெம�� �களாவத�� �� ெச�ல

ேவ��ய ெதாைல� அ�த அள���� �ைறவாக இ����.



ேம�� க���ைள�� உ��� �த�� ெவ��பைடயான

ெவ�ப�ைல�� அ�த அள��� அ�கமாக இ����.

ெவ�ேய�� ெச��� க������ ேந��ைற ஆ�ற�

க���ைள��� வ�� பா�� எ��மைற ஆ�ற� �க�களா�

ச��� ெச�ய�ப��. E=MC2 எ�ற ஐ���� சம�பா���ப�

ஆ�ற� எ�ப� �ைற�� ேந��தக�ைடய�. க������ ேந�மைற

ஆ�ற� க���ைள��� வ�� பா�� எ��மைற ஆ�ற�

�க�களா� ச��� ெச�ய�ப��. எனேவ க���ைள���

எ��மைற ஆ�ற� வ�� பா�வ� அத� �ைறைய� �ைறய�

ெச��ற�. க���ைள �ைறைய இழ�க இழ�க அத� �க��

பர�ெப�ைல�� பர�� �ைற�� ெச��ற�. ஆனா�

க���ைள�� �ைல�ற��� ஏ�ப�� இ�த� �ைற�

உ�ழ�ப�� க����� �ைல�ற�தா� ேதைவ�� அ�கமாகேவ

ஈ� ெச�ய�ப��ற�. எனேவ இர�டா� �� ஒ�ேபா��

�ற�ப�வ��ைல.



க���ைள ெவ���க�

ேம�� க���ைள�� �ைற எ�த அள���� �ைறவாக

இ���றேதா அத� ெவ�ப�ைல அ�த அள��� அ�கமாக

இ����. எனேவ க���ைள �ைறைய இழ�க இழ�க அத�

ெவ�ப�ைல�� உ��� �த�� அ�க���� ெச���றன.

எனேவ அ� இ��� ��தமாக �ைறைய இழ��ற�. ����

க���ைள�� �ைற �க �க� ��யதா� ��� ேபா� எ�ன

ேந��� எ�ப� அ�வள� ெத�வாக� ெத�ய��ைல. ஆனா�

�க�� அ����க�த �க� இ�தா� ���ய� கண�கான

ைஹ�ரஜ� ���க� ெவ��பத�� �கரான இ��� ெப��

உ���� ெத���� அ�ேயா� மைற�� ேபா��.

��ய�� �ைறைய� ேபா� �ல மட�� �ைற ெகா�ட ஒ�

க���ைள�� அ��� ��ய���� ேம� ஒ� ����� ப��

���ய�� ஒ� ப�� ெவ�ப�ைலதா� இ����. இ�

அ�ட��� �ைற���ள ��ணைல� க������ அ���

��ய���� ேம� ��டத�ட 2.7 ° ெவ�ப�ைலைய �ட �க�

�ைற�ததா��. எனேவ இ�தைகய� க���ைளக� தா�

உ�ெகா�வத��� �ைறவாகேவ உ���. அ�ட� எ�ெற���

��வைட�� ெகா�ேட ெச�ல ���க�ப�����மானா�



இ���� இ�தைகய� க���ைளக�� ெவ�ப�ைலைய�

கா���� ��ணைல� க������ ெவ�ப�ைல �ைற�� ���.

�ற� அ� �ைறைய இழ�க� ெதாட�� ���. ஆனா�

அ�ேபா���ட அத� ெவ�ப�ைல �க� �ைறவாகேவ இ����.

எனேவ ���க ஆ�யாவத��� ��ட�த�ட 1066 ஆ��க�

ஆ��. இ� அ�ட��� வயைத �ட �க ��ட காலமா��.

அ�ட��� வய� �மா� 1010 ஆ��க� ம��ேம.

ம��ற� ��ைதய ெசா�ெபா��� �����ட� ேபா�

அ�ட��� �க�� ��ப�ட க�ட�க�� ஒ���ன�க��

தக�வா� உ�டான �க� ��ய �ைற ெகா�ட �த�ைம�

க���ைளக� இ��கலா�. இ�தைகய� க���ைளக��� �க

அ�க ெவ�ப�ைல இ����. அைவ �க அ�கமான �த���

க��ய�க�ைத உ���� ெகா������. ஆ�ர� ���ய�

ட�க� ெதாட�க �ைற ெகா�ட �த�ைம� க���ைள��

ஆ��கால� ��ட�த�ட அ�ட��� வய��� இைணயாக

இ����. இைத�ட� �ைற�த ெதாட�க �ைறக� ெகா�ட

�த�ைம� க���ைளக� ஏ�ெகனேவ ���க

ஆ�யா������. ஆனா� ச�ேற அ�க �ைறக� ெகா�ட

அ�தைகய �த�ைம� க���ைளக� இ�ன�� ஊ� க��க�

ம��� காமா� க��க� வ��� க��ய�க�ைத உ����

ெகா������. இ�த ஊ� க��க�� காமா� க��க��



ஒ�யைலகைள� ேபா�றைவ எ�றா�� அவ�ைற �ட �க�

�ைற�த அைல�ள� ெகா�டைவ. இ�தைகய� க���ைளக�

க���� அைடெமா��� அ�வளவாக த��ய�றைவ.

உ�ைம�� அைவ ெவ�தழலா� இ��பைவ. ��ட�த�ட

ப�தா�ர� ெமகாவா��க� �த��� அைவ ஆ�றைல உ����

ெகா������.

இ�தைகய ஒ� க���ைள�� ஆ�றைல ந�மா� �ைறயாக�

பய�ப��த ���மானா� ப�� ெப�ய ���ைச �ைலய�கைள

நட�த� ���. ஆனா� இ� க�னமாக�தா� இ����. மைலயள�

�ைறைய ஓ� அ��ன� க��� உ�வளவாக ெந����

���தா�ேபா� அ�க���ைள இ����. இ�த� க���ைளக��

ஒ�ைற� ��� பர��� ெகா�� வ�� ைவ�� ��டா�, அ�

தைர��டாக ���� ைமய��� ேபா� ��வைத� த���

���த வ�ேய இ��கா�. அ� ����டாக� ேபா� வ��

ஊசலா��. ���� ைமய��� வ�� �ைலெகா���.

இ�தைகய� க���ைள உ��� ஆ�றைல� பய�ப����

ெகா�ள� ��ய �ைற�� அைத ைவ�பத���ய ஒேர இட�

��ைய� ���ய ����பாைதயாகேவ இ����. அ� ��ைய�

����ப� ெச�வத�� ஒேர வ�, க�ைத�� ��னா� ேகர�ைட�

கா��� ெச�வ� ேபா� அத�� ��னா� ெப��ைற ஒ�ைற�

க������� ெச�� கவர �ய�வதாகேவ இ����. இ�



அ�வளவாக ேவைல�கா�ற ேயாசைனயாக� ெத�ய��ைல,

எ�ப��� உடன� வ��கால��� இ�ைல.



�த�ைம க���ைளக��கான ேதட�

.ஆனா� இ�த �த�ைம� க���ைளக����� வ�� உ��ைவ

ந�மா� �ைறயாக� பய�ப���� ெகா�ள

��ய��ைலெய�றா�� �ட அவ�ைற நா� ேநா��ய���

வா���க� எ�ன? �த�ைம� க���ைளக� த� ஆ�� கால���

ெப�� ப���� உ���ற காமா� க��கைள நா� ேத��

பா��கலா�. அைவ �க�� ெதாைல�� இ��பதா�

ெப��பாலானவ������ வ�� க����� �க�� ந�������

எ�றா�� அைவ அைன������� வர� ��ய ஒ�� ெமா�த

அள� க�ட�ய�த�கதாகேவ இ��க� ���. காமா� க��க��

இ�தைகய ��ன�ைய நா� ேநா�கேவ ெச��ேறா�. ஆனா�

இ�த� ��ன� அேனகமாக �த�ைம� க���ைளக� த�ர

ேவ� �க��ைறக�� காரணமாக� ேதா����க�ப����கலா�.

எனேவ காமா� க�� ��ன��� ேநா�கா��க� க���ைளக�

இ��பத�� எ�த ேந�வைக� சா��� வழ�க��ைல எனலா�.

ஆனா� சராச�யாக அ�ட��� ஒ�ெவா� கன ஒ�யா���

பர����� ���� �த�ைம� க���ைளக��� ேம� இ��க

��யா� என அைவ நம��� �ல�ப��தேவ ெச���றன.

�த�ைம� க���ைளக� அ�ட����ள ெபா��� �ைற



அட��� அ�கப�சமாக ���ய�� ஒ� ப�காகேவ

அைமய���� எ�பைதேய இ�த எ�ைல ����ற�.

�த�ைம� க���ைளக� இ�வள� அ�தாக இ����

�ைல�� அவ��� ஒ�� காமா� க��க�� த�ெயா� �லமாக

நா� ேநா��வத�ேக�ப அ�காைம�� இ��க� ��� என�

ேதா�ற��ைல. ஆனா� ஈ��� �த�ைம� க���ைளகைள எ�த

ப��ெபா�� ேநா���� இ���� ெச��� ஆைகயா� அைவ

�ர�க��� �ர�கைள� ����� இ����ட சாதாரணமாக

இ����. எனேவ சராச�யாக ஒ� கன ஒ�யா��� 300

�த�ைம� க���ைளக��� ேம� இ��க ��யா� எ�பைத

காமா� க��� ��ன� நம�� உண���னா�� அைவ எ�வள�

சாதாரணமாக ந� �ர�ேலேய இ��க� ��� எ�பைத� ப�� அ�

நம�� ஒ��� ெசா�வ��ைல. அைவ இைத �ட ஒ� ���ய�

மட�� அ�க� சாதாரணமா� இ��பதாக� ெகா�ேவாமானா�

நம�� �க அ��� இ���� க���ைள அேனகமாக �மா�

ஆ�ர� ���ய� �ேலா ��ட� ெதாைல�� இ����. அதாவ�

ேகா�க�ேலேய அ�க� ெதாைல���ள ���ேடா அள����

ெதாைல�� இ����. ஒ� க���ைள�� �ரான உ���

ப�தா�ர� ெமகா வா��களாக இ��தா� �ட அ�த உ��ைவ�

க�����ப� இ�த� ெதாைல��� �க� க�னமாகேவ இ����.



�த�ைம� க���ைளைய ேநா��ய�ய ேவ��மானா�, ஒ�

வார� எ�ப� ேபா�ற �யாயமான கால அள���� ஒேர

�ைச����� வ�� பல காமா� க��� க�ைறகைள� க�����க

ேவ�� இ����.

இ�லா��� அைவ ��ன��� ப��யாகேவ இ��க�

���. ஆனா� �ளா��� �வா�ட� ெகா�ைக காமா� க���

�வா�ட� ஒ�ெவா����� �க உய��த ஆ�ற� உ�ள� என

நம��� ெசா��ற�. ஏென�றா� காமா� க��க� �க உய��த

அ��ெவ� ெகா�டைவ. எனேவ அைவ ப�தா�ர�

ெமகாவா��க� க����வத��� �ட அ�க� க�ைறக�

ேதைவ�பட மா�டா. ���ேடா அள���� ெதாைல�����

வ�� இ�த �லவ�ைற ேநா��ய�ய இ� நா� வைர

க�ட�ப���ள எைத� கா���� ெப�ய காமா� க���

க�����பா� ேதைவ�ப��. ேம��, க�����பா�

��ெவ��� இ��க ேவ���. ஏென�றா� காமா� க��களா�

வ�ம�டல����� ஊ��வ ��யா�.

���ேடா அள��� அ����ள க���ைள�� ஆ��

���� அ� ெவ���� �த�மானா� இ�� உ���� ெத��ைப�

க�����ப� எ�தா����� எ�ப� உ��. ஆனா� க���ைள

கட�த ப�� அ�ல� இ�ப� ஆ�ர� ���ய� ஆ��க���



உ���� ெகா�ேட இ������மானா� அ��த �ல

ஆ��க�� அத� ஆ�� ��வைட�� வா��� உ�ைம��

ச�ேற �ைற�தா�! இத��� கட�தகால��ேலா எ��கால��ேலா

பல ���ய� ஆ��க� ேதைவ�படலா�! எனேவ உ�க�

ஆரா����கான மா�ய� ��வத��� ெவ��ைப� பா��க

�யாயமான வா��� உ�க��� இ��க ேவ��மானா� �மா� ஓ�

ஒ�யா�� ெதாைல���� ெவ��ேப�� �க��தா� அைத�

க�����பத�� ��க� வ� காண ேவ�� இ����.

ெவ������� பல காமா க�� �வா�டாைவ� க�கா��க ஒ�

ெப�ய காமா க�� க�ட�த� ேதைவ�ப�� �ர�சைன உ�க���

இ��� இ����.  இ�����, இ�த �டய���, அைன��

�வா�டா�� (Quanta) ஒேர �ைச�� இ��� வ�த� எ�பைத

��மா��க ேவ��ய அவ�ய��ைல.  அைவயைன��� ஒேர

ெவ���� இ��� வ��ற� எ�ற �யாயமான ந���ைக�� �க�

���ய கால இைடெவ��� அைவ வ�தைத� கவ��தாேல

ேபா��.

�த�ைம க���ைளகைள� க�ட��� �ற� ெகா�ட ஒ�

காமா க�� க�ட�த� �� ���� வ�ம�டலமா��. 

எ�வாறா���, நா� ஒ� ெப�ய க�ட�தைல உ�வா��வ�

சா��ய��ைல. அ�க ஆ�ற� ெகா�ட காமா க�� �வா�ட�

நம� வ�ம�டல��� உ�ள அ��கைள� தா��� ேபா�,     அ�



ேஜா� எல��ரா�க� ம��� பா��ரா�கைள உ�வா���ற�. 

இைவ ம�ற அ��கைள� தா��� ேபா�,   அைவ பல ேஜா�

எல��ரா�க� ம��� பா��ரா�கைள உ�வா����றன.  இ�ேவ

எல��ரா� ஷவ� (Electron shower) எ�� அைழ�க�ப��ற�. 

இத� �ைளவாக ெசெர�ேகா� க����� என�ப�� ஒ���

வ�வ�.  எனேவ இர� வான��� ஒ��� ���கைள� ேத�வத�

�ல� காமா க�� ெவ���கைள� க�ட�ய ����.  

��சயமாக, ��ன� ேபா�ற பல வான��� ஒ���

�க��க� உ�ளன.  இ�����, இர�� அ�ல� அத��

ேம�ப�ட பரவலாக� ���க�ப�ட இட�க�� ஒேர ேநர���

���கைள� கவ��பத� �ல� காமா க�� ெவ���கைள

அ�தைகய �ைள�க����� ேவ�ப��� அ�யலா�. 

அ�ேசானா�� உ�ள ெதாைலேநா��கைள� பய�ப���

ட��ைன� ேச��த �� ேபா��ட� (Neil porter) ம��� �ெரவ� ���

(Trevor weekes) ஆ�ய இ� ��ஞா�க� இ� ேபா�ற ஒ�

ேதடைல ேம�ெகா���ளன�.  அவ�க� பல ���கைள�

க�ட��தன�, ஆனா� அைவ �த�ைம க���ைளக�� இ���

காமா க�� ெவ���க��� ��சயமாக� காரணமாக இ��க

��யா�.



�த�ைம� க���ைளக��கான ேதட� பயன��� ேபா�

�ட� ��ெமன� ேதா���ற�. அ� அ�ப�யானா�� �ட

அ�ட��� �க�� ��ப�ட க�ட�கைள� ப�� நம�� ���ய�

தகவ� த�வதாக �ழ�பமானதாகேவா அ�ட� இ����.

ஒ���னமானதாகேவா இ�����தா�, அ�ல� ெபா��க��

அ��த� �ைறவாக இ�����தா�, காமா� க��� ��ன�

ப��ய நம� ேநா�கா��க� ஏ�ெகனேவ �����ள வர�ைப�

கா���� பல பல �த�ைம� க���ைளகைள அ�

ேதா�����ெமன எ��பா�����ேபா�. ��ப�ட அ�டமான�

உய� அ��த�ேதா� �க�� சரளமாக�� ஒேர �ராக�� இ��த�

எ�றா� ம��ேம �த�ைம�க���ைளக� ேநா�க�யத�க

எ���ைக�� இ�லாம� ேபானத�� �ள�கம��க ����.



ெபா� சா��ய�� �வா�ட� இய��ய��

இ�த ��றா��� இ� ெப�� ேகா�பா�களான ெபா��

சா��யைல�� �வா�ட� இய��யைல�� அ��பைடயாக�

ெகா�ட ���த�த��� �த� எ����கா�டாக� �க��த�

க���ைளக����� க����� எ��� க���, இ�

நட�����த க�ேணா�ட�ைத� க����� ேபா�டதா�

ெதாட�க��� ெப�� எ���ைப� �ள�� ��ட�. “ஒ�

க���ைளயா� எ�த ஒ�ைற�� உ�ழ ����?”

ஆ��ஃேபா���� அ�ேக �த�ஃேபா�� ஆ���ட� ஆ���

�ட��� நட�த ஒ� மாநா��� நா� �த�� எ� கண���க��

���கைள அ���த ேபா� ெபா�வாக யா�� எ��� ந�ப

ம��தன�. நா� ேப� ���த ேபா� அ�த அம����� தைலைம

வ��த இல�ட� ��� க���ைய� ேச��த ஜா� �.ெட�ல�

(John G.Taylor) இெத�லா� அப�த� எ�� அ���தா�. அேத

ெபா��� ஆ�வ��ைக ஒ��� �ட எ��னா�. 

ஆனா� ெபா�� சா��ய� ம��� �வா�ட� இய��ய� ப��ய

ந� ஏைனய க���க� ச� எ�றா� �டான ெபா��கைள� ேபா�

க���ைளக� க����யாக ேவ��� எ�ற ����ேக ஜா�

ெட�ல� உ�பட ெப��பாலானவ�க� இ���� வ��



ேச����ளா�க�. �த�ைம� க���ைள ஒ�ைற� க�ட�ய

இ�றள�� ந�மா� ���தபா��ைல எ�றா���ட நா� அைத�

க�ட�����டா� அ� ெப�� அள�� காமா� க��கைள��

ஊ� க��கைள�� உ���� ெகா����க ேவ��� எ��

ஓரள���� ெபா�வாகேவ ஏ��� ெகா�ள�ப�ட�. நா� ஏேத��

ஒ�ைற க�டா�, என�� ேநாப� ப�� �ைட�க� ���.

ஈ���� தக�� எ�ப� நா� ஒ� கால��� எ�����த

அள��� இ��யான�� மா�ற ��யாத�� அ�ல எ�பைதேய

க���ைளக����� க����� இ��ப� ���பதாக�

ேதா���ற�. ��ேணா� ஒ�வ� ஒ� க���ைள��� ����

��டா� அத� �ைற அ�க���ம. ஆனா� ���� அ���த�

�ைற�� �கரான ஆ�ற� க������ வ��� அ�ட�����

���� அ��க�ப��. ஆனா� இ�த� சாகாவர�

அவலமானதாகேவ இ�வா� ஒ� �த��� ��ேணா�

“ம��ழ��” ெச�ய�ப�வா�. ஆனா� இ�த சாகாவர�

அவலமானதாகேவ இ����. ஏென�� க���ைள���

��ேணா� நா�நாராக� ���ெத�ய�ப�ைக�� கால� ப��

அவ���� ெசா�த� க��� ஏ�� இ��தா� அ� ����� வ��

��� எ�ப� ��ட�த�ட உ��யான�! ���� அ�த�

க���ைளயா� உ�ழ�ப�� �க� வைகக�� �ட

��ேணா�யாக உ��ெப����த �க� வைகக�����



ேவ�ப������. அவர� ப�����க�� த��� �ைழ�பதாக

அவர� �ைற அ�ல� ஆ�ற� ம��ேம இ����.

க���ைளக����தான உ��ைவ உ��த�வத�� நா�

பய�ப���ய ேதாராய�க� ஒ� �ரா�� ��ன�����

��தலான ெகா�டதாக க���ைள இ���� ேபா� ந�� உத��.

ஆனா� க���ைள�ன� வா��� ���� அத� �ைற �க�

��யதா�� ேபா� இ�த� ேதாராய�க� ெசயல�� ���. இத�

�ைள� �க அேனகமா� இ�ப��தான இ���� என�

ேதா���ற�. க���ைள மைற�ேத ேபா� ���. எ�ப���

அ�ட��� நம� வ�டார�����தாவ� மைற�� ேபா��

அ�ப� மைற�� ேபா�� ேபா� ��ேணா�ைய�� உ�ைம��

ஓ�ைம���� எ�ற ஒ�� இ���மானா� தன��� இ��க�

��ய அ�த ஓ�ைம����ைய�� ேச���� ெகா�� ேபா�

���. இ�ேவ ெபா�� சா��ய� ���த��த ஓ�ைம����கைள�

�வா�ட� இய��ய� ��� �ட� ��� எ�பத�கான �த�

அ���யாக இ��த�. ஆனா� நா�� ம�றவ�க�� 1974 இ�

பய�ப���� ெகா����த வ��ைறகளா� க�ைற ஈ����

ஓ�ைம����க� ேந��மா எ�ப� ேபா�ற �னா�க���

�ைடய��க இயல��ைல.



எனேவ நா� 1975 �த�ெகா�� ��ச�� ஃெப�ேம��

(Richard feynmann) ���� ெதாைகயான வரலா�க� எ�ற க��ைத

அ��பைடயாக� ெகா�� �வா�ட� ஈ���யைல

அ��வத�கான ேம�� �றமான அ���ைறைய

வள��ெத��க� ெதாட��ேன�. அ�ட��� ெதாட�க� ம���

தைல�� ��ேணா�க� ேபா�ற அத� உ�ளட�க�க����

இ�த அ���ைற ��ெமா��� �ைடக� அ��த இ�

ெசா�ெபா��க�� �ள�க�ப��. �வா�ட� இய�க�ய�

அ�ட���� ஓ� ஓ�ைம���� இ�லாத ெதாட�க�ைத

அ�ம��பைத ப�� பா��ேபா�. அ�ட��� ேதா�ற���

இய��ய� ��க� உைட�க�பட ேவ��ய��ைல எ�பேத

இத� ெபா��. அ�ட��� �ைல ம��� உ�ளட�க�க� ந�ைம

ேபாலேவ ��ண��க�ப�ட வர�� ���க�ப�ட இய��ய�

��களா� ��ைமயாக ��மா��க�ப��ற�.



ஐ�தாவ� ெசா�ெபா��



அ�ட��� ெதாட�க�� தைல����

1970க� ���� நா� ���யமாக� க���ைளகைள�தா�

ப��� வ�ேத�. ஆனா� 1981 இ� வா�க�� அ�ட�ய�

மாநா��� நா� கல�� ெகா�ட அ�ட��� ெதாட�க��

தைல���� ப��ய �னா�க�� எ� ஆ�வ� ���� �����

ெகா�ட�. க�ேதா��க� ���சைபயான� ��ைய ��ய�

���வதாக அ���தத� வா�லாக ஓ� அ��ய� �னா ����

ச�ட� ���க �ய�ற ேபா� க��ேயா ெதாட�பாக ேமாசமான

தவ�ைழ�� ��ட�. இ�ேபா�, இ�தைன ��றா��க� க���,

அ�ட�ய� ����� தன�� அ��ைர வழ�க� பல

வ��ன�கைள அைழ�க ��� ெச�த�. 

மாநா��� ���� அ�� ப�ேக�றவ�க����

ேபா�பா�டவைர� க�� ேப�� வா��� வழ�க�ப�ட�. அவ�

எ�க�ட� ெசா�னா�, ெப�ெவ������ ��ப�ட அ�ட���

ப�மல���ைய ஆரா�வெத�லா� ச�தா�. ஆனா� நா�க�

ெப�ெவ��ைபேய ஆராய� �டாதா�. ஏென�றா� அ�

பைட��� த�ண�, எனேவ அ� கட�� ெசய� எ�றா�. 

நா� மாநா��� ச�� �� �க���ய உைர�� ெபா�� ப��

அவ���� ெத�ய��ைல எ�� அ�ேபா� நா�



ம����யைட�ேத�. ெவ�-கால� எ�ப� வைரய��க

இயலாததாக இ��தா�� எ�ைலேய�� அ�றதாக இ����

சா��ய�பா� ப��ேய நா� ேப����ேத�. அத��� ெதாட�க�

எ�பேத இ�ைல, பைட��� த�ண� எ�பேத இ�ைல எ��

இத��� ெபா��. க��ேயா��� ஏ�ப�ட அேத க� என���

ேந��வைத நா� ���ப��ைல. அவேரா� என�� வ�வான

ஓ�ைம உண���ள�. அவ� இற�� ச�யாக 300 ஆ��க�

க���� �ற�ேத� எ�ற ெபா��த�� ஒ� காரண�!



ெவ�ப ெப�ெவ��� மா��

ெபா�வாக ஏ���ெகா�ள�ப�� அ�ட வரலா�ைற �த��

���� ெகா�ள நா�� ம�றவ�க�� ைவ�����ற க���கைள

�ள��� ெபா��� “ெவ�ப ெப�ெவ��� மா��” என

அ�ய�ப�� க����ப� அ�டமான� ஃ���ேம� மா��ைய�

ெகா�� �வ��க�ப����பதாக எ��ைடய ஆ�வ��ைகைய

எ�����ேத�. இ�தைகய மா��க�� அ�ட� ��வைடய

��வைடய அ�� அட��ய ெபா�� அ�ல� க����� எ���

����� ெச�ல� காணலா�. ெவ�ப�ைல எ�ப� �க�க��

சராச� ஆ�ற�� அ�ல� ேவக��� ஓ� அளைவதா� எ�பதா�

அ�ட� இ�ப�� ����� ெச�வ� அ�� அட��ய ெபா�� ��

ெப��ைள� ெகா������. �க உய��த ெவ�ப�ைலக��

�க�க�� இய�க� �க ேவகமாக இ����. எனேவ அ��க�

அ�ல� ��கா�த �ைசகளா� அைவ தம��� உ�ள எ�த�

கவ��������� த�� �ட� ���. ஆனா� அைவ �����

ெச�ல� ெச�ல �க�க� ஒ�ைறெயா�� கவ��� ஒ�றாக�

��ய� ெதாட��� என எ��பா��கலா�.

ெப�ெவ���� அ�ட� ��ய அள��, வைரய��க இயலா

ெவ�ப�� ெகா����ததாக� க�த�ப��ற�. ஆனா� அ�ட�



��வைடய ��வைடய க������ ெவ�ப�ைல �ைற�த�.

ெப�ெவ��� �க��� ஒ� �னா� க��� இ�த ெவ�ப�ைல

�மா� ப�தா�ர� ���ய� ���யாக� �ைற������. இ�

��ய�� ைமய��� உ�ள ெவ�ப�ைலைய� ேபா� �மா�

ஆ�ர� மட�� ஆ��. ஆனா� ைஹ�ரஜ� ��� ெவ���க��

இ�த அள� உய��த ெவ�ப�ைலக� எ�ட�ப���றன. அ�த

ேநர��� அ�டமான� �ல ேந�ம�க� ம��� ெநா�ம�கேளா�

�ட ெப��பா�� ஒ�ம�க�, ��ம�க�, ெநா����ம�க�

(neutrinos) ம��� அவ��� எ����க�கைள� த�னக�ேத

ெகா�டதாக இ�������.

அ�ட� ெதாட��� ��வைட��� அத� ெவ�ப�ைல

ெதாட��� �ைற��� ெச�ல� ெச�ல ேமாத�க�� ��ம/

எ����ம இைணக� உ�டா�� �தமான� அைவ அ���னா�

ஒ��� ேபா�� �த�ைத �ட� �ைற������. எனேவ

��ம�க��� எ����ம�க��� ெப��பாலானைவ

ஒ�ேறாெடா�� ேமா�ய��� ��தலான ஒ�ம�கைள

உ�டா�������. ஒ� �ல ��ம�க� ம��ேம ��ச�����.

ெப�ெவ��� �க��� �மா� �� �னா� க��� ெவ�ப�ைல

ஆ�ர� ���ய� ���யாக� �ைற������. இ� அ�ெவ�ப

����க����ேள இ���� ெவ�ப�ைலயா��. இ�த



ெவ�ப�ைல�� ேந�ம�க���� ெநா�ம�க���� வ�

அ��க� �ைச� கவ�������� த��� ெச�ல� ேபா�ய

ஆ�ற� இ��� இ��கா�. அைவ ஒ�� ேச��� ஒ�

ேந�ம�ைத�� ெநா�ம�ைத�� ெகா�ட ����ய� அ��க��

க��கைள உ�டா�க� ெதாட�������. �ற� ����ய�

அ��க��க� இ��ம�க ேந�ம�கேளா�� ெநா�ம�கேளா��

ேச��� இ� ேந�ம�கைள�� இ� ெநா�ம�கைள�� ெகா�ட

��ய� அ��க��கைள உ�டா�������. இைவ த�ர

���ய�, ெப��ய� எ�ற இ��� கனமான இ�

த�ம�கைள�� �� அள�க�� உ�டா������.

ெவ�ப ெப�ெவ��� மா��யைம��� �மா� கா� ப��

ேந�ம�க�� ெநா�ம�க�� ��ய� அ��க��களாக

மா�ற�ப������ எ�� கண��டலா�. �டேவ �� அள�� கன

ைஹ�ரஜனாக�� ம�ற� த�ம�களாக�� மா�ற�ப������.

எ��ய ெநா�ம�க� சாதாரண ைஹ�ரஜ� அ��க��

க��களா�ய ேந�ம�களாக� �ைத�� ேபா�����. இ�த க���

ேநா�கா��கேளா� ஒ�� ேபா�ற�.

��ப�ட கால��� ெவ�ப ெப�ெவ��� மா�� க�����

ெவ��ட�ப����க ேவ��ெமன க���ற�. ஆனா� அத�

ெவ�ப�ைல அ�� ��ய�ைத �ட ெகா�ச� ம��ேம அ�கமாக



இ�����க ேவ���. இ�ேவ ெப��யா� ம��� ��சனா�

1965� க�ட�ய�ப�ட�. எனேவ ெப�ெவ��� நட�த �� �மா�

�நா� க��த �ற� எ�ன நட������ எ�பைத ந�மா�

த�ேபா� ந���ைக�ட� ���க ���ற�. ெப� ெவ��� நட�த

�ல ம� ேநர�க���� ��ய� ம��� ஏைனய த�ம�க��

உ�வா�க� �������. அத��� �� அ��� வ�த ஏற�தாழ

���ய� ஆ��க���� ெப�தாக எ��� �க��� �டாம�

அ�ட� அ�ப�ேய ெதாட��� ��வைட�� ெச������.

����, ெவ�ப�ைல ஒ� �ல ஆ�ர� ���களாக இற��,

��ம�க���� அ��க��க���� தம��ைட�லான

��கா�த� கவ���ைய ெவ�வத��� ேபா�மான ஆ�ற�

இ�ேம�� இ�லாம� ேபா� ��� ேபா� உடேன அைவ

இைண�� அ��களாக உ��ெபற� ெதாட�������.

�� அ�ட�� ெதாட��� ��வைட�� ெகா��� �����

ெகா��� இ�������. ஆனா� சராச��� ேம� ச�ேற அட���

��ய வ�டார�க�� ��த� ஈ���� கவ����னா�

��வா�க��� ேவக� ம���ப������. ���� இ� �ல

வ�டார�க�� ��வா�க�ைத ���� அவ��� ம�தக�ைவ�

ெதாட�� ைவ���. அைவ தக����� ெகா����த ேபா� இ�த

வ�டார�க���� �ற�ேத ப��ெபா��� ஈ��� இ�ைவயான�

அவ�ைற இேலசாக �ழ�ற� ெதாட�க� ���. தக�����



ெகா������ வ�டார� ��தா�� ெச�ல� ெச�ல அ� இ���

ேவகமாக� �ழ�� ப��க��� தைர �� �ழ�� ப�� ச���

�ர�க� எ�வா� ைகேகா���� ெச�ல� ெச�ல ேம�� �ைரவாக�

�ழ�வா�கேளா அேத ேபால ���� அ�த வ�டார� ேபா�ய

அள���� ��யதா� ��� ேபா� அ� ஈ���� கவ���ைய�

ச��� ெச�வத��� ேபா�மான �ைர�ட� �ழ��

ெகா������. இ����, இ�ப�� ேபா�மான அள� ��யதாக

இ����ேபா� ஈ����ைசைய சம �ைல ப���� அள��� அ�

ேவகமாக �ழ��. இ�வைக�� வ���ேபா�ற �ழ�� �ர�க�

�ற�தன.

கால� ெச�ல� ெச�ல �ர�க�� இ���� ைஹ�ரஜ� ம���

��ய� வா� இ�����ய ேமக�களாக� கைல�� ேபா� இ�த

ேமக�க� த� ஈ���னாலாேய தக����. அைவ ���க� ���க

அவ����� உ�ள அ��க� ஒ�ேறாெடா�� ேமா�� ெகா�ள

ேமா�� ெகா�ள வா��� ெவ�ப�ைல அ�க����. ����

அ��க�� ேச��ைக �ைனகைள� ெதாட�க� ேபா�மான

அள��� ெவ�ப� உைடயதாக மா��. இைவ ைஹ�ரஜைன

இ��� அ�க ��யமாக மா���. ெவ��ப�� ெவ�ப�

அ��த�ைத உய���, இ��த� ேமக�கைள இத�� ேம�

எ�வைக��� ���க �டாம� த��� �����. அைவ ந�

��யைன� ேபா�ற ����களாக ��ட கால����



இ��ைல�� �ைலயாக இ���, ைஹ�ரஜைன எ��� ��யமாக

மா��, இ�� �ைள�த ஆ�றைல ெவ�பமாக�� ஒ�யாக��

க����� ெகா�� இ����.

��த� �ைற ெகா�ட ����க� த�க� ஈ����

கவ����� ��த� வ�ைமைய� ச��� ெச�வத��� ��த�

ெவ�ப�ைடயைவயாக இ��க� ேதைவ�ப��. இத�காக

அ��க�� ேச��ைக �ைனகைள அ�த அள���� ��த�

�ைர�ட� நட�க� ெச���. இதனா� அைவ ெவ�� ��

���ய� ஆ��க�ேலேய தம� ைஹ�ரஜைன� ���� ���.

�ற� அைவ ச�ேற �����. அைவ ேம�� ெவ�பமைட��

ேபா� ��ய�ைத� கா�ப� அ�ல� ஆ��ஜ� ேபா�ற

இ���கனமான த�ம�களாக மா�ற� ெதாட���. ஆனா� இ�

��த� ஆ�ற� ெவ��டா�. எனேவ ஒ� ெந��க� உ�டா��.

க���ைளக� ப��ய என� க���ைள� ப��ய ெசா�ெபா���

இைத ப�� �ள�� உ�ேள�.

அ��� எ�ன நட��ற� எ�ப� ���� ��� ெத��

இ�ைல. ஆனா� ����� ைமய வ�டார�க� தக����

ெநா�ம ���� அ�ல� க���ைள ேபா�ற ஒ� �� அட���

�லவர�ைத அைட�� ேபா� ேதா���ற�. �����

�றவ�டார�க� �ல ேநர� ஒ� மாெப�� ெவ���� ெவ����



�தற� ���. ��ப�ேநாவா என�ப�� இ�ெவ��� அத� �ர��

ம�ெற�லா ����கைள�� �ட அ�க� ஒ���. �����

ஆ�� ��� ெந���ைக�� உ�டா�� �ல கன���ய

த�ம�க� �ர�� இ���� வா����� ���ப �ச�ப��. அ�

அ��த தைல�ைற ����க��கான �ல�ெபா��� ஒ�

ப��ைய வழ���

ந� ��ய�� இ�த� கன� ��ய த�ம�க�� �மா� 2

���கா� அட����ள�. ஏென�றா� அ� தன�� ��ப�ட

��ப�ேநாவா�க�� உைட�த பாக�கைள த�னக�ேத ெகா��

�ழ�� வா� ேமக� ஒ������ ஏற�தாழ 5000 ���ய�

ஆ��க��� ��னா� உ�வான ஓ� இர�டாவ� அ�ல�

��றாவ� தைல�ைற ���னா��. அ�த ேமக��� அட��ய

வா��� ெப�� ப�� ��யனாக உ�வாவத��� பய�ப�ட�

அ�ல� அ���� ெச�ல�ப�ட�. ஆனா� ��ய அள�லான கன�

��ய த�ம�க� ஒ�� ேச��� ெபா��களாக அைம�தன. இ�த

ெபா��கேள இ�ேபா� �� ேபா�ற ேகா�களாக ��யைன� ���

வ���றன.



ெவ��பைடயான ேக��க�

ெவ�ப� த���� �ைல����� ெதாட��, �ற� ��வைடய

��வைடய ����� ெச�ற அ�ட� எ��� இ����ர� இ��

ஆ��� �ைட �ைட�காத ந��ட� உ�ள ேநா�கா��� சா��

அைன��ட�� ஒ��� ேபா�ற�. இ����� ���ய �னா�க�

எ����ளன. �தலாவதாக, ��ப�ட அ�ட� ஏ� அ�வள�

ெவ�பமாக இ��த�? இர�டாவதாக, அ�ட� ெப��த���

இ�த அள��� ஒேர�ராக இ��ப� ஏ�? ெவ��� ���க�

அைன���� �ைசக� அைன���� அ� ஒ�ேற ேபா�

ேதா�றம��ப� ஏ�?

��றாவதாக, ம� தக���� மா��கைள எ�ெற���

��வைட�� ெச��� மா��க����� ���� ேவ�ப����

��� ��வா�க �த���� (critical rate of expansion) இ�வள�

ெந��கமான �த��� அ�ட� ெதாட��ய��, இ�ெபா���

�ட, ப�தா�ர� ���ய� ஆ��க� க��த �ற�� ���

�த���� ெந��கமாகேவ அ� ��வைட�� ெகா����ப��

ஏ�? ெப�ெவ����� ஒ� �னா� ��ப�ட ��வா�க �த�

�றா�ர� ���ய� ���ய�� ஒேர ஒ� ப�� எ�ற அள�



�ைறவாக இ�����தா� �ட இ�ைறய உ�வளைவ எ��வத��

��பாகேவ அ�ட� ம�தக��������.

நா�காவதாக, அ�ட� ெப��த��� இ�த அள���

ஒேர�ராக�� ஒ�ப��தாக�� இ��த ேபா��� ����க�,

�ர�க� ேபா�ற ப��சா� ஒ����ைமகைள� த�னக�ேத

ெகா���ள�. இ�த ஒ����ைமக� ��ப�ட அ�ட��� ஒ�

வ�டார����� ம�ெறா� வ�டார����மான �� அட���

ேவ�பா�க����� வள��ததாக� க�த�ப��ற�. இ�த அட���

ஏ�ற இற�க�க�� ேதா��வா� எ�ன?

ெபா� சா��ய� ேகா�பா�, இ�த அ�ச�கைள �ள�கேவா

அ�ல� இ�த� ேக��க��� ப�ல��கேவா ��யா�. 

ஏென��, அ�ட� ெப�ெவ��� ஓ�ைம������ எ�ைலய�ற

அட����ட� ெதாட��ய� எ�� க����ள�. 

ஓ�ைம������, ெபா� சா��ய� ம��� �ற அைன��

இய��ய� ��க�� உைட�� ���.  ஓ�ைம������ இ���

எ�ன வ�� எ�� க��க ��யா�.  நா� ��� �ள��ய�

ேபா�, ெப�ெவ����� ��ைதய எ�தெவா� �க��கைள��

நா� ேகா�பா������ �ல���டலா�. ஏென�� அைவ நா�

கவ��ப�� எ�த �ைளைவ�� ஏ�ப��தா�. ெப�ெவ���

ெதாட�க��� ெவ�-கால� ஒ� எ�ைலைய� ெகா������. 



இ�� நா� கவ���� �ைல�� இ���ெச��� வைக��

அ�ட� ஏ� ெப�ெவ���� ெதாட�����க ேவ���?  ஏ�

அ�ட� �க�� �ராக, ���� தக���தைல� த���க �க ���

��த��� ��வைட�ற�?  அ�ட���கான ப�ேவ� ஆர�ப

க�டைம��க� நா� கவ���� அ�ட�ைத உ�வா�க ப�ணாம

வள���யைட������ எ�பைத ஒ�வ� கா��னா�, இைத� ப��

ம����யாக உணரலா�. 

இ�த �ழ� எ�றா�, அ�டமான� நா� ெகா����பைத

ேபா�� �ல �ர�ற வ�டார�கைள ெகா������. அ��

மா�ப�ட வ�டார�கேள இ��க ேவ���. இ�����, இ�த

வ�டார�க� �ர�கைளேயா ����கைளேயா உ�வா��வதாக

இ��கா�. இ�ேவ நம�� ெத��த அ�வா��த வா�ைவ

வள��பத�கான �� �ப�தைனகளா��. ேம�� அைவ அவ�ைற

ேநா�கா�வத�கான எ�த உ�ளட�க�ைத��

ெகா����ப��ைல.

அ�ட�யைல ெபா��தவைர அ�ட��� நா� வா��

வ�டார��� அ�வா��த வா���கான ேத��� ெகா�ைகைய

கண��ெல����ெகா�ள ேவ���. இ� ெவ��பைடயான

ம��� �த�ைம கண�ெக��பா��. இைத மா�ட�ய�

ெகா�ைக என�� அைழ�ப�. அ�ட��� ஆர�ப �ைல �க��



கவனமாக ேத��ெத��க�பட ேவ���, அ� ந�ைம� ��� நா�

பா��ப� ேபா�றவ���� வ�வ����. அ�ேபா� உ��க�

ேதா��� எ�த� ப��ைய�� அ�ட� ெகா����க

வா����ைல.

நா� ��ேப �ள��ய� ேபால ெவ�ப ெப�ெவ���

மா���� ஆர�பகால அ�ட��� ெவ�ப� ஒ������

ம�ெறா���� பர�வத�� ேபா�மான ேநர� இ�ைல. ��ணைல

��ன�ைய நா� பா���� ஒ�ெவா� �ைச��� ஒேர

ெவ�ப�ைலைய� ெகா����பைத� கண��ட, அ�ட���

ெவ�ேவ� ப��க� ஒேர ெவ�ப�ைல�ட� ெதாட�����க

ேவ���. ேம�� அ�ட� ம� தக���த��� ஆளாகாம�

இ��பத�காக ெதாட�ககால ��வா�க �த�� ேத��ெத��க

ப����க ேவ���. ெவ�ப ெப� ெவ��� மா����

அ�ட��� ஆர�ப �ைலைய கவனமாக ேத��ெத��க

ேவ��ய� அவ�ய�. இ�த வ��� ஏ� அ�ட�

ெதாட�����க ேவ��ெமன �ள��வ� ச�� க�னமான�,

ஆனா� கட�� ந�ைம�� அ�ட�ைத�� பைட�தா� என

ெசா�பவ�க��� அ�த க�ன� இ��ப��ைல.



உ�ப� மா��

ெவ�ப ெப�ெவ��� மா���� ஆர�ப க�ட�க�� இ�த

�ரம�ைத� த���பத�காக, மாச�ெச�� ெதா����ப�

கழக�ைத� ேச��த அ��யலாள� ஆல� க� (Alan guth) ஒ� ��ய

மா��ைய ��ைவ�தா�.  இ��, ப�ேவ� ஆர�ப க�டைம��க�

த�ேபாைதய அ�டமாக ப�ண�����கலா�. ஆர�பகால

அ�ட� �க �ைரவான அ�ல� அ�ேவக ��வா�க���

காலக�ட�ைத� ெகா�������கலா� எ�� அவ�

ப���ைர�தா�.  இ�த ��வா�க� “உ�ப�”(inflationary) எ��

அைழ�க�ப��ற�. ஒ�ெவா� நா���� அ�கமாகேவா அ�ல�

�ைறவாகேவா ஏ�ப�� �ைலக�� பண��க��ட� இைத

ஒ��டலா�.  பண��க���கான உலக சாதைன அேநகமாக

ெஜ�ம��� �த� உலக� ேபா���� �ற�, ஒ� ெரா����

�ைல ஒ� மா����� (Deutsche mark) �� இ��� �ல மாத�க��

���ய� மா�� க��� ெச�ற�.  ஆனா� அ�ட��� அள��

ஏ�ப�� உ�பலான� அைத �ட �க அ�கமாக இ��த�. ஒ�

��ய �னா��� ஒ� ���ய� ���ய� ���ய� ���ய�

�ைற. ��சயமாக அ� த�ேபாைதய அரசா�க���� �� இ��த�

தா�.



ெப�ெவ������� ெதாட��ய ேபா� அ�ட� �க��

ெவ�பமாக இ��தெதன க� ��ெமா��தா�. அ�ட���

இ���� �க�க� அ�ேவகமாக இய�� ெகா������, அைவ

உய� ஆ�ற�க� ெகா�டைவயாக இ���� எ�பைத இ�த உய�

ெவ�ப�ைலக� ��������. நா� ஏ�ெகனேவ எ���ைர�த�

ேபா� இ�தைகய உய� ெவ�ப�ைலக�� வ� அ��க� �ைச,

ெம� அ��க� �ைச, �� கா�த �ைச எ�லா� ேச��� ஒ�ைற

�ைசயாக ஒ���ைண�க�ப�� எ�� எ��பா��ேபா�. அ�ட�

��வைடய ��வைடய ����� �க� ஆ�ற�க� �ைற��

ெச���. ���� க�ட இைடமா�ற� (phase transition) எ�ப�

�க��. �ைசக�ைட�லான சம���ைம ��ப��. அதாவ� ெம�

�ைச������ ��கா�த �ைச������ வ� �ைச

மா�ப��� ேபா��. க�ட இைடமா�ற���� ஒ� சாதாரண

எ����கா��, �ைர� ������� ேபா� அ� உைறவதா��. ��ம

�� சம��ரான�. அதாவ� ஒ�ெவா� ������ ஒ�ெவா�

�ைச��� ஒ�ேற ஆ��. ஆனா� ப�� ப�க�க� உ�வா��

ேபா� அைவ ��டமான �ைலகைள� ெகா������. ஏேதா ஒ�

�ைச�� வ�ைச�ப������. இ� ��� சம���ைமைய

����ற�.

�ைர� ெபா��த வைர கவனமாக இ��தா� அதைன

“அ�������க” [supercool] ����. அதாவ�, ப��க��



உ�வாகாமேல உைற�ைல 0°c ��� �ேழ ெவ�ப�ைலைய�

�ைற�க ����. அ�ட� இேத ேபா� நட�� ெகா�ளலா� என

க� ��ெமா��தா�. �ைசக��� இைட�லான சம���ைம

��படாம� ��� ம������ �ேழ ெவ�ப�ைல இற�கலா�.

இ�ப� நட�தெத�றா� அ�ட� �ைலய�ற �லர��� இ����.

சம���ைம ��ப����தா� இ��க� ��யைத �ட�� ஆ�ற�

அ�கமா� இ����. இ�த� �ற��� ��த� ஆ�ற� எ�� ஈ���

�ைள� ெகா�டெத�� கா�ட ����.

இ� அைசயாம� �ைல������ அ�ட மா��ைய உ�வா�க

�ய�� ெகா����த ேபா� அ���ைட� ெபா�� சா��ய��

�ைழ�த அ�ட�ய� மா��ைய� ேபாலேவ ெசய�ப������.

அ�டமான� ெவ�ப ெப�ெவ��� மா��ைய ேபாலேவ

ஏ�ெகனேவ ��வைட�� ெகா�����மாதலா� அ�ட�ய�

மா���� இ�த �ல��� த��� �ைள� அ�ட�ைத

எ�ெற��� அ�க���� ெச��� �த��� ��வைடய�

ெச������. ப��ெபா�� �க�க� சராச��� ேம� ��தலா�

இ��த வ�டார�க�ேலேய �ட ப��ெபா��� ஈ����

கவ���ைய� ெசய��ைள��ள அ�ட�ய� மா����

�ல�க� அ�கமா� ����. இ�வா� இ�த வ�டார�க��

����� ெச��� உ�ப� �ைற�� ��வைட��. அைவ



��வைட�� ப��ெபா�� �க�க� ெம�ேம�� �ல��

ெச�ைக�� இத� �ைளவாக அ�ட� ��வைட�� ெச���.

அ�ட� ��வைடவதா�, ெபா�� �க�க� ெவ��ர�

�ல�� ெச��,  ��வைட�� அ�ட� ம��ேம எ�������.

அ� எ�த �க�கைள�� ெகா����க��ைல.  அ� இ���

அ���� �ைல�ேலேய இ����, இ�� ச��க��� இைடேய

உ�ள சம��� த�ைம உைடபட��ைல.  ஒ� ப�ைன ஊ��ேபா�

அ�� உ�ள ���க�க� ெம�ைமயா�க�ப�வதா�, அ�ட���

உ�ள எ�தெவா� �ைறேக�க�� ���னா�

ெம�ைமயா�க�ப������.  எனேவ, அ�ட��� த�ேபாைதய

�ரான ம��� �ைலயான �ைல ப�ேவ� �ர�ற ஆர�ப

�ைலக����� உ�வா����கலா�.  ��வா�க ��தமான�

���� தக���வைத� த���க ேதைவயான ��� ��த�ைத

ேநா���� இ����. 

ேம��, உ�ப� ப��ய ேயாசைன அ�ட��� ஏ� இ�வள�

ெபா�� உ�ள� எ�பைத�� �ள�க ����.  அ�ட���

ப���� 1080 �க�க� உ�ளன, அைத நா� கவ��க ����. 

அைவ அைன��� எ����� வ�த�?  ப�� எ�னெவ�றா�,

�வா�ட� ேகா�பா���, �க�/எ�� �க� ேஜா�க��

வ�வ��� ஆ�ற�� இ��� உ�வா�க�படலா�.  ஆனா� அ�த



ஆ�ற� எ����� வ�த� எ�ற ேக�� ம��� எ��ற�.  ப��

எ�னெவ�றா�, அ�ட��� ெமா�த ஆ�ற� ச�யாக ��யமா��.

அ�ட��� உ�ள ப��ெபா�� ேந��ைற ஆ�ற�����

உ�வா�க�ப���ள�. ஆனா� ப��ெபா�� யா�� ஈ���னா�

த�ைன�தாேன கவ��� ெகா�����ற�. இ� ப��ெபா��

உ���க� �ல�� ெதாைலவா� இ���� ேபா� ெப����பைத�

கா���� ஒ���ெகா�� ெந��கமாக இ���� ேபா� �ைற�த

ஆ�றைலேய ெப������றன. ஏென�றா� அவ�ைற� ேச���

இ���� ெகா������ ஈ��� �ைச�� எ�ராக அவ�ைற�

���பத�� ஆ�ற� ெசலவா�ற�. இ�வா� ஒ� வைக�� ஈ����

�ல���� எ��மைற ஆ�ற� உ�ள�. ெவ��� ��ட�த�ட

ஒேர�ராக இ���� அ�ட�ைத� ெபா��த வைர இ�த எ��மைற

ஈ��பா�ற� ப��ெபா�ளா� ���க� ெப�� ேந��ைற

ஆ�றைல� ���யமாக ��� ��வைத ெம����க ����.

எனேவ அ�ட��� ெமா�த ஆ�ற� எ�ப� ��யமா��.

��ய��� இ� மட��� ��ய�தா�. எனேவ ஆ�ற�

அ�யா ��ைய �றாமேல அ�ட�தா� ேந��ைற ப��ெபா��

ஆ�ற�� அளைவ இர���பா��வேதா� எ��மைற

ஈ��பா�றைல�� இர���பா�க ����. அ�ட� ெப�தா��

ெச�ல� ெச�ல ப��ெபா�� ஆ�ற� அட��� �ைற��



ெச���ப�யான இய�பான அ�ட ��வா�க��� இ�

நட�ப��ைல. ஆனா� உ�ப� ��வா�க��� இ� நட�கேவ

ெச��ற�. ஏென�றா� அ�ட� ��வைடைக�� அ����

�லவர��� ஆ�ற� அட��� மாறா� இ��� வ��ற�. அ�ட�

த� உ�வள�� இர���பா�� ேபா� ேந��ைற ப��ெபா��

ஆ�ற�, எ��மைற ஈ��� ஆ�ற� ஆ�ய இர��ேம

இர���பா��றன. எனேவ ெமா�த ஆ�ற� ��யமாகேவ இ���

வ��ற�. உ�ப� க�ட��� ேபா� அ�ட� த� உ�வளைவ

�க� ெப�� அள� அ�கமா��� ெகா��ற�. எனேவ �க�கைள

உ�டா�க �ைட���ப�யான ெமா�த ஆ�ற� அள� �க�

ெப�தா�ற�. க� ��������ப� ேபா� ‘உண� ��மா

�ைட�கா� எ�பா�க�. ஆனா� அ�டேம நம�� ��மா

�ைட�த�தா�’.



உ�ப�� ���

இ�� அ�ட� உ�ப� வ��� ��வைட��

ெகா����க��ைல. எனேவ �க� ெப�� �ற�ைடய

அ�ட�ய� மா��ைய ஒ��பத���, ��வா�க �த�ைத

���க� ெப�ற ஒ�� எ�ற �ைல����� இ����ப� ேபா�

ஈ��பா� ம���ப��த�ப�� ஒ�� எ�ற �ைல��

மா��வத��� ஏேதா இய���ைற இ��தாக ேவ���.

அ���� �� எ�ேபா�ேம எ�ப� ���� உைற�� ���றேதா

அேத ேபா� உ�ப� ��வா�க���� �ைசக��� இைடேயயான

சம���ைம ���� ��ப�� எ�� எ��பா��கலா�. ��படாத

சம���ைம �லவர��� ��த� ஆ�ற� அ�ேபா�

ெவ��ட�ப��. அ� �ைசக��� இைடேயயான

சம���ைம���ய ��� ெவ�ப�ைல��� ச�ேற �ைறவான

ெவ�ப�ைல�� அ�ட���� ம� ெவ�ப����. அ�ட�

அத�� ேம� ெதாட��� ��வைட�� �����யைட��. இ�

ெவ�ப ெப�ெவ��� மா��ைய� ேபா�றேத. ஆனா� அ�ட�

ஏ� ���யமாக ��� �த��� ��வைட�� ெகா����த�?

எ�பத��� ெவ�ேவ� வ�டார�க� ஏ� ஒேர ெவ�ப�ைல



ெகா����தன? எ�பத��� இ�ேபா� நம�� �ள�க�

�ைட���.

க��� �ல ��ெமா��� க�ட இைடமா�ற� ��ெரன

�க�வதாக� ெகா�ள�ப�ட�. ஒ� வைக�� இ� �க� ����த

��� ப�� ப�க�க� ேதா��வைத� ேபா�றேத. ெகா��ரா�

�ழ�ப�ட �ரா�� ���கைள� ேபா� ��ப�ட சம���ைம��

��ய க�ட� ���க� பைழய க�ட��� உ��ெப������

எ�பேத க���, �� அ�ட�� ��ய க�ட�ைத அைட�� வைர

���க� ��வைட�� ஒ�ைறெயா�� ச����� ெகா�வதாக�

ெகா�ள�ப�ட�. இ�� ச�கட� எ�னெவ�றா�, நா�� ேவ�

பல�� ����கா��ய� ேபா�, அ�ட� �க ேவகமாக

��வைட�� ெகா����பதா� ���க� ஒ��� ேவக���

வள��தா�� �ட அைவ ஒ������ ஒ�� �ல�� ெச��

ெகா������, எனேவ அவ�றா� இைணய ��யாம�ேபா��.

இதனா� அ�ட� ஒேர ���லாத �க�� �ழ�பமான �லவர�ைத

அைட��, அத� �ல வ�டார�க� ம��� இ�ன�� ெவ�ேவ�

�ைசக�ைடேய சம���ைம ெகா������. அ�ட���

இ�தைகய மா�� நா� கா�பத��� ெபா��� வரா� .

நா� 1981 அ�ேடாப�� �வா�ட� ஈ���ய� ப��ய

மாநா��� கல�� ெகா�வத�காக மா�ேகா ெச�ேற�.



அ�மாநா����� �ற� �ெட��ெப�� வா�ய� கழக���

உ�ப� மா�� ம��� அத� ��க�க� ப��� க���ைர

வழ��ேன�. மா�ேகா���ள ெவெபேட� கழக�ைத� ேச��த

ஆ��ைர ��ேட (Andrei linde) எ�� இள� ��ய�� அ�த

அைவ�� இ��தா�. ���க� �க� ெப�யைவயாக இ���

அ�ட��� நம� வ�டார� ��வ�� ஒ�ைற� ������

அட������மானா� ���க� இைணயாம�ேபா��

இட��பா�ைட� த���க� ��� எ�� அவ� ெசா�னா�. இ�

ெசய�பட ேவ��மானா�, சம���ைம����� ��ப�ட

சம���ைம�கான மா�ற� ������ �க ெம�வாக நட����க

ேவ���. ஆனா� மகா ஒ���ைண��� ேகா�பா�க��ப� இ�

சா��யேம.

சம���ைம ெம�வாக ��வைடத� எ�ற ��ேட�� க���

�க� �ற�பான�தா�. ஆனா� அவ�� ���க� அ�ேநர���

அ�ட��� உ�வளைவ �ட� ெப�யதாக இ��������க

ேவ��� எ�பைத நா� ��பா� உண��� ெகா�ேட�. இத���

ப�லாக, சம���ைமயான� ���க���� ம��� ��ப�வைத

�ட�� ஒேர ேநர��� எ�லா இட�க��� ��ப������

எ�� நா� கா��ேன�. இ� நா� ேநா��வைத� ேபா�ற

ஒேர�ரான அ�ட���� வ� வ����. இ�த மா��, எ�ப���

�லவ���, ��ணைல� ��ன�� க������



ெவ�ப�ைல�� ேநா��ய�ய�ப�வைத �ட�� �க அ�கமான

மா�பா�கைள ஊ��த��த� எ�� நா�� ேவ� பல��

ெம����ேதா� அத��� �ற� நைடெப�ற ப���

ேதைவ�ப�ட வைக�லான ெப��� ��ப�ட அ�ட��� ஒ�

க�ட இைடமா�ற� �கழ� ��மா? எ�ப�� ஐயேம�பட�

ெச�த�. உ�ப� மா�� எ�ற ெபய�� இ��� ேம�ப�ட ஒ�

மா��யைம�ைப 1983 இ� ��ேட ��ைவ�தா�. இ�� க�ட

இைடமா�றேமா அ����தேலா இ�ைல. உ�ப� மா��யான�

ப�ேவ� க�டைம��க����ேத ந� அ�ட� த�ேபாைதய

�ைலைய அைட����க ேவ��ெமன கா��ய�. இ��த�,

இ�� நா� பா��ப� ேபா�ற அ�ட���� வ�வ�����காத

ெதாட�க� ேகால�க� இ�����க�தா� ேவ���. ஆகேவ நா�

ேநா��ய�வ����� ெப��� மா�ப�ட ஒ�ைற உ�டா�க�

��ய வைக�� ெதாட�க� ேகால� இ�லாம�ேபான� ஏ�

எ�பைத உ�ப� மா���� �ட நம��� ெசா�வ��ைல. �ள�க�

ெப�வத�காக மா�ட ைமய� ெகா�ைக�� ப�க� ���ப

ேவ��மா? எ�லாேம ெவ�� ந� வா���தானா? இ�

ந���ைக�ழ�க� ெசா��� அ��ைர ேபா� ேதா���,

அ�ட��� அ�நாதமான ஒ��ைக� ���� ெகா�ள

���ெம�ற நம� எ��பா���கைள எ�லா� ம�த��ப� ேபா�

ேதா���.



�வா�ட� ஈ���

அ�ட� எ�வா� ெதாட�����க ேவ��� எ�பைத ���த�ய

ேவ��மானா� கால� ெதாட�க��� ெபா����ப�யான ��க�

ேதைவ. பார�ப�ய ெபா�� சா��ய� ேகா�பா� ச�யான�

எ�றா�, ேராஜ� ெப�ேரா�� நா�� கால� ெதாட�கமான�

வைரய��க�யலா அட����� வைரய��க�யலா ெவ�கால

வைள�� ெகா�ட ஒ� ���யாக இ������� எ�ப�

ெம����த ஓ�ைம����� ேத�ற�க����� ெத�ய வ��ற�.

அ�ய�ப�ட அ��ய� ��க� எ�லா� இ�ப� ஒ� �����

ெசயல�� ���. ஓ�ைம����க�� ெபா���� ��ய ��க�

இ��பதாக ைவ��� ெகா�ளலா�தா�. ஆனா� ேமாசமாக நட��

ெகா��� இ�தைகய ���க�� இ�தைகய ��கைள

வ���ைர�பேத �ட �க� க�னமா� இ����. அ�த ��க�

எ�னவா� இ��க� ��� எ�பைத அ�ய ேநா�கா��க�����

நம�� எ�த வ�கா��த�� இ��கா�. ஆனா� ஓ�ைம�����

ேத�ற�க� உ�ைம�� கா��வ� எ�னெவ�றா�, ஈ���� �ல�

வ� ��கதா� �வா�ட� ஈ���ய� �ைள�க� அதனா�

���யமா��றன. பார�ப�ய ேகா�பா� இ���

அ�ட���ெகா� ந�ல வ�ணைன ஆகா�. எனேவ அ�ட���



�க�� ��ப�ட க�ட�கைள� ப��� ேபச ேவ��மானா�

ஈ���ய� �வா�ட� ேகா�பா�ைட� பய�ப��த ேவ���.

கால� ெதாட�க� உ�பட எ�ெக��� சாதாரண அ��ய� ��க�

ெபா���வ� �வா�ட� ேகா�பா��� சா��யேம எ�பைத நா�

பா��க�தா� ேபா�ேறா�. ஓ�ைம����க��காக ��ய ��கைள

அைம��� ெகா�ள� ேதைவ��ைல. ஏென�றா� �வா�ட�

ேகா�பா��� ஓ�ைம����கேள�� இ��க ேவ��ய��ைல.

�வா�ட� இய��யைல�� ஈ��ைப�� இைண�பத��

��ைமயான�� �ரண�ற�மா�ய ஒ� ேகா�பா� இ� வைர

ந��ட� இ�ைல. ஆனா� இ�தைகய ஓ� ஒ���ைண�த

ேகா�பா���� இ��க ேவ��ய �ல ப��� ��கைள நா�

ஓரள� உ��யாகேவ அ����ேளா�. ஒ�� எ�னெவ�றா�,

���� ெதாைகயான வரலா�க� எ��ற வைக�� க�ைற�

ேகா�பா�ைட வ���ைர�க ேவ��ெம�ற ஃெப�ேம��

��ெமா�ைவ இ�ேகா�பா� த��� ேச���� ெகா�ள

ேவ���. இ�த அ���ைற�� ‘அ’ எ�ற இட������ ‘ஆ’

எ�ற இட���� ெச��� ஒ� �க���� பார�ப�ய

ேகா�பா��� இ��க� ��ய� ேபா� ஒ�ைற வரலா� ம���

இ��கா�. இத�� ப�லாக அ� ெவ�-கால��� சா��யமான

ஒ�ெவா� பாைத��� ெச�வதாக� ெகா�ள�ப��ற�. இ�த

வரலா�க� ஒ�ெவா����� உ�யைவயாக இ� எ�க� உ�ளன.



ஒ�� ஓ� அைல�� உ�வளைவ� ���பதா��. ம�ெறா��

�ழ���லான அத� �ைலைய அ�ல� க�ட�ைத ���பதா��.

�க� ஏேதா ஒ� �����ட ��� வ�யாக� ெச���

�க�தகைவ� க�ட�ய ேவ��மானா�, அ�த� ��� வ�யாக�

ெச��� ஒ�ெவா� சா��யமான வரலா����� உ�ய

அைலகைள� ���� ேச��க ேவ���. ஆனா� உ�ளப�ேய

இ�த� ��ட� கண��கைள� ெச�ய �ய�� ேபா� க��

ெச���ப� ��க�க� எ���ப���றன. இவ�ைற� த���பத��

ஒேர வ� ��வ�� �ேனாதமான க�டைளதா�. �க�

வரலா�கைள அ�ய அைலகைள� ���� ேச��தாக ேவ���,

இ�த வரலா�கேளா நா�� ��க�� அ�ப���� “ெம�யான”

கால��� அ�லாம� க�பைன� கால� எ�� அைழ�க�ப�வ��

நைடெப���றன.

க�பைன� கால� எ�ப� அ��ய� �ைன கைத ேபா�

ேதா�றலா�. ஆனா� உ�ைம�� இ� ந�� வைரய��க�ப�ட

கண��ய� க��தைமேவ ஆ��. இ�த ெதா����ப ��க�கைள�

த���க ஃெப��ேம� வரலா�க�� கண���, ஒ�வ� க�பைன

ேநர�ைத� பய�ப��த ேவ���.  இ� ��ெவ� ேநர��� ஒ�

�வார�யமான �ைளைவ� ெகா�����ற�. கால� ம���

ெவ��� இைடேய உ�ள ேவ�பா� ����� மைற�����. 



கால ஒ���ைண��� க�பைன ம���கைள� ெகா�ட

�க��க� ����ய� எ�� �ற�ப��ற�, ஏென�� ெம���

ேந�மைற ��டவ�டமான�. 

 ����ய� ெவ�-கால��� ��ெவ��� கால �ைச���

ெவ� �ைச��� ���யாச� இ�ைல.  ம��ற�, உ�ைமயான

��ெவ� ேநர���, ேநர ஒ���ைண��� உ�ைமயான

ம���களா� �க��க� ெபய�ட�ப�டா�, ���யாச�ைத

ெசா�வ� எ��.  கால� �ைச ஒ�� ��������, ெவ��

�ைசக� �ற���� அைம���ளன.  க�பைன ேநர�ைத�

பய�ப���வைத ஒ� க�த சாதன�ைதேயா அ�ல�

த��ர�ைதேயா பய�ப��� உ�ைமயான ��ெவ� ேநர�ைத�

ப��ய ப��கைள� கண��டலா�.  இ�����, அைத �ட

அ�கமாக இ��கலா�.  ����ய� ெவ�-கால� எ�ப�

அ��பைட� க���. ம��� உ�ைமயான ��ெவ� ேநர� எ��

நா� �ைன�ப� நம� க�பைன�� ஒ� உ�வ� ம��ேம. 

அ�ட��� ஃெப��ேம�� ெமா�த வரலா�கைள�

பய�ப����ேபா�, இ�ேபா� �� அ�ட��� வரலா�ைற�

����� ஒ� ��ைமயான வைள�த ெவ� கால� எ�ப�     ஒ�

�க� வரலா��� ஒ��ைம ஆ��.  ேமேல �������ள

ெதா����ப காரண�க��காக, இ�த ெவ� கால வைள�க�

����ய� எ�� எ����ெகா�ள�பட ேவ���.  அதாவ�,



ேநர� க�பைனயான� ம��� ��ெவ��� உ�ள

�ைசக����� ���த�ய ��யாத�.  �ல �����ட

ெசா���க�ட� ஒ� உ�ைமயான ��ெவ� ேநர�ைத�

க�ட�வத�கான �க�தகைவ� கண��ட, அ�த ெசா���கைள�

ெகா�ட க�பைன ேநர��� அைன�� வரலா�க�ட��

ெதாட��ைடய அைலகைள ஒ�வ� ���வத� �ல� அ�ட���

சா��யமான வரலா� உ�ைமயான ேநர��� எ�னவாக இ����

எ�பைத க�����க ����.



எ�ைல இ�லாத �ைல

பார�ப�ய ஈ���ய� ேகா�பா���, அ�ட� நட�� ெகா�ள�

��ய சா��யமான வ�க� இர�ேட இர��தா�. ஒ��, அ�

வைரய��க இயலா கால���� இ�����க ேவ��� அ�ல�

கட�தகால��� ஏேதா ஒ� ��டமான ேநர��� ஓ�

ஓ�ைம������ அத�ெகா� ெதாட�க� இ�����க ேவ���.

ம��ற� ஈ���ய� �வா�ட� ேகா�பா��� ��றாவ�

சா��ய�பா� எ��ற�. கால� �ைச ெவ�� �ைசக����ய

அேத அ��பைட�� அைம��ப�யான ����ய ெவ�-

கால�கைள� பய�ப����ற காரண�தா� ெவ�-கால� �����

வர���ளதாக இ��த ேபா��� எ�ைல அ�ல� ���பாக

அைம�த ஓ�ைம����க� ஏ�ம����ப� சா��யேம. ��தலாக

இ� ப�மாண�க� உ�� எ�பைத� த�ர ெவ�-கால� ��

பர�ைப� ேபா�றதாக இ����. ��� பர�� �����

வைரய��க ப���ள�. ஆனா� அத�� எ�ைலேயா ���ேபா

இ�ைல. ��க� ��ய மைறைவ ேநா��� கட�பயண� ெச�தா�

�������� ���� ��வ��ைல அ�ல�

ஓ�ைம������� ெச�� ��வ��ைல. உலைக� ���யவ�

எ�பதா� என�� இ� ெத���.



����ய ெவ�-கால� ��ேனா�� ��� வைரய��க

இயலா� க�பைன� கால� வைர ெச�றா� அ�ல� க�பைன�

கால��� ஓ� ஓ�ைம������ ெதாட��னா� பார�ப�ய

ேகா�பா��� ேபாலேவ அ�ட��� ெதாட�க �லவர�ைத�

����ைர��� அேத ��க� உ�ள�. அ�ட� எ�ப��

ெதாட��ய� எ�� கட����� ெத�����கலா�. ஆனா� அ�

அ�ப�� ெதாட�காம� இ�ப��தா� ெதாட��ய� எ��

�ைன�பத�� ந�மா� ���பான காரண� ஏ�� தர ��யா�.

ம��ற� ஈ���ய� �வா�ட�� ேகா�பா� ஒ� ��ய

சா��ய�பா�ைட� �ற�� ����ள�. இ�� ெவ�- கால����

எ�ைலேய�� இ��கா�. எனேவ எ�ைல�லான நட�ைப�

����ைர�க ேவ��ய ேதைவேய�� இ��கா�. அ��ய�

��க� ெசயல��� ேபா��ப�யான ஓ�ைம����ேய��

இ��கா�. ெவ�-கால���� எ�ைல �ைலைமகைள� ���க�

ெசா�� கட��டேமா ஏேத�� ��ய ���டேமா நா� ம�றா��

ேக�பைத� ேதைவ�ப����ப�யான ெவ�-கால ���� ஏ��

இ��கா�. இ�ப� ேவ��மானா�� ெசா�லலா�, “அ�ட���

எ�ைல �ைலைம எ�ப� அத�� எ�ைலேய இ�ைல எ�ப�தா�”

அ�ட� ����� த��ைறவானதாக (self-contained) இ����.

அ� தன��� �ற�ேத இ��க� ��ய எதனா�� பா��க�படா�.



அ� ஆ�க�படா�, அ��க��படா�. அ� இ����,

அ�வள�தா�.

��ன� �����ட வா�க�� நட�த மாநா���தா�,

கால�� ெவ��� ேச��� உ�வள�� வைரய��க�ப���ள,

ஆனா� எ�ைலேயா ���ேபா ஏ�ம�ற ஒ� பர�பாக

அைம��றன எ�ற க��ைத �த� �தலாக ��ைவ�ேத�.

ஆனா� எ� ஆ��� க��ைர ச�ேற கண��ய� சா��ததாக

இ��த�. எனேவ அ�ட��� பைட��� கட�����ய ப��

ப��ய க���� �� அ� ஏ�ப��த� ��ய �ைள�கைள

அ�ேபா� ெபா�வாக யா�� இ�னைவ எ�� ெத���

ெகா�ள��ைல. இ��� எ� ந�ைம�ேக. வா�க� மாநா�

நைடெப�ற ேநர��� என�� அ�ட�ைத� ப��ய �க�கைள�

ெச�ய “எ�ைல��ைல” க��ைத எ�ப�� பய�ப����

ெகா�வெதன� ெத�யா�. அ��� வ�த ேகாைட கால�ைத சா�தா

பா�பரா�� க�ேபா��யா ப�கைல�கழக��� க��ேத�. அ�ேக

எ� ந�ப�� ��டா��மான �� ஹா���(Jim Hartle) எ�ேனா�

ேச��� ெவ� கால���� எ�ைல��லா ��டா� எ�ன

�ப�தைனகைள அ�ட� �ைற� ெச�தாக ேவ��� எ��

வ���ைர�தா�.



ெவ��� “எ�ைல��லாம�” வைரய��க�ப���ளதாக

இ���� எ�ற க��� ெவ�� ��ெமா��தா� எ�பைத நா�

வ����த �����ேற�. ேவ� ஏேதா ஒ� ேகா�பா������

இதைன வ���க ��யா�, ேவ� எ�த அ��ய�

ேகா�பா�ைட�� ேபாலேவ இ��� ெதாட�க��� அழ�ய�

அ�ல� ஆ��க� காரண�க��காக ��ைவ�க�படலா�.

ஆனா� அ� ேநா�கா��கேளா� ஒ���ேபா��. ஆனா�

�வா�ட� ஈ��ைப� ெபா��த வைர இைத உ�� ெச�வ� இ�

காரண�களா� க�ன�. �தலாவதாக, ெபா�� சா��யைல��

�வா�ட� இய��யைல�� ெவ��கரமாக இைண��ற ஒ�

ேகா�பா� ெகா����க ேவ��ய வ�வ� ப�� நம��

�ைறயேவ ெத��ெம�றா�� அ�த� ேகா�பா� ���யமாக

எ�ெவ�� இ�வைர நம�� உ��யாக� ெத�ய��ைல.

இர�டாவதாக, �� அ�ட�ைத�� �வரமாக வ����ற எ�த

மா���� நம��� கண��ய� வைக�� �க�� ��கலானதாக

இ���� எ�பதா� ந�மா� ���யமான �க�கைள�

கண����� ெசா�ல ��யாம� ேபா��. எனேவ

எ�ைம�ப���வத�கான அ�மான�கைள�� ேதாராய

ம����கைள�� ெச�ய�தா� ேவ��� அ�ேபா���ட

ஊக�கைள வ��ப�� உ�ள ��க� ெவ�ல�க�யதாகேவ இ���

வ��ற�.



“எ�ைல��ைம” ெகா�ைக�� (No boundry proposal) ��

அ�டமான� சா��யமான வரலா�க�� ெப��பாலானவ���

வ�� ெச�வதாக� காண�ப�� வா��� ெசா�பேம எ�பைத

அ��ேறா�. ஆனா� ம�ற வரலா�கைள� கா���� ெவ� அ�க

�க�தக��ள வரலா�க�� �����ட ���ப� ஒ�� உ�ள�.

இ�த வரலா�கைள� ���பர�� ேபா� இ��பதாக�

�����கலா�. வட ��வ�����தான ெதாைல� க�பைன�

கால�ைத�� வட ��வ�����தான மாறா� ெதாைல�

வ�ட��� உ�வள� அ�ட��� ெவ� உ�வளைவ��

�����றன. அ�ட� வட ��வ��� ஒ�ைற� ���யாக�

ெதாட���ற�. ஒ�வ� ெத�ேக ெச�ல� ெச�ல வட

��வ������ மாறா� ெதாைல�லான வ�ட��� உ�வள�

அ�ட��� ெவ� உ�வளைவ�� �����. அ�ட�

ந��ேகா��� அ�கப�ச உ�வளைவ அைட��, அ�ட�

க�பைன� கால�ேதா� �ட ����� ெச�� ெத� ��வ���

ஒ�ைற� ���ைய அைட��. அ�ட��� உ�வள� வட, ெத�

��வ�க�� ��யமாகேவ இ���� எ�றா���ட ���� வட,

ெத� ��வ�கைள� ேபாலேவ இ�த� ���க��

ஓ�ைம����களாக இ��கா�. அ��ய� ��க� ���� வட,

ெத� ��வ�க�� ேபாலேவ இ�த� ���க��

ெச��ப�யா��.



இ����� அ�ட��� ெம�� கால வரலா� ெப���

மா�ப��� ேதா�றம����. க�பைன கால வரலா���

அத�ெகா� �ைற�தப�ச உ�வள� இ����. �ற� வ�� ெம��

கால�க�� �ழ�ப உ�ப� மா��யைம�ைப� ேபா� அ�ட�

��வைட��. ஆனா� அ�ட� எ�ப�ேயா ச�யான வைக�ப�ட

�லவர��� ஆ�க�ப�டதாக இ�ேபா� அ�மான� ெச��

ெகா�ள ேவ�� இ��கா�. அ�ட� ��வைட�� ெச�� �க�

ெப�� உ�வளைவ அைட��, ���� ம�தக���� ெம��

கால��� ஓ�ைம���� ேபா� கா��ய��பதா� ���. இ�வா�

ஒ� வைக�� பா��தா�, நா� க���ைளக�����

�ல����தா� �ட நா� எ�ேலா�� அ�வ� உ��. க�பைன�

கால� எ�ற அ��பைட�� அ�ட�ைத� �����க� ��மானா�

ம��ேம ஓ�ைம����க� ஏ�� இ��கா�.

பார�ப�ய சா��ய� ேகா�பா��� ப� அ�ட���� ஒ�

ெதாட�க� உ��. அைத நா� �வா�ட� ேகா�பா�டா�

�ள���ேறா�. அ�ட� க�பைன� கால���

வைரய��க�ப���ளதாக இ��தா�� எ�ைலகேளா

ஓ�ைம����கேளா அ�றதா� இ��க� ��� எ�ற க���

�ற�த�. ஆனா� நா� வா�� ெம�� கால����� �����

ெச�றா� அ�ேபா�� ஓ�ைம����க� இ��பதாக� ேதா���.

க���ைள�� ��� நம� ப�தாப�����ய ��ேணா�



இ�ேபா�� ��பமான ��ைவேய அைடவா�. அவ� க�பைன�

கால��� வா��தா� ம��ேம ஓ�ைம����க� எ���படா�.

க�பைன� கால� என� ெசா�ல�ப�வ� உ�ைம�ேலேய

ெம�� கால�தா� எ���, ெம�� கால� எ�� நா� அைழ�ப�

ந� க�பைனக�� ஒ� ���� ம��ேம எ��� இ� எ�ண�

ெச��டலா�. ெம�� கால���, அ�ட���� ஓ�ைம����க��

ெவ�-கால���� எ�ைலயாக அைம�றைவ�� அ��ய�

��க� ெசயல��� ேபா�� �ைலைமக�மான

ஓ�ைம����க�� ஒ� ெதாட�க�� ���� உ�ள�. ஆனா�

க�பைன� கால��� ஓ�ைம����கேளா எ�ைலகேளா

ஏ���ைல. எனேவ நா� க�பைன� கால� எ�றைழ�ப�

உ�ைம�� இ��� �ட அ��பைட��ளதாக இ��கலா�, நா�

ெம�� கால� எ�றைழ�ப� ந� ��தைன�� அ�ட� எ�ப�

இ���ற� எ�பைத எ���ைர�பத�� உத�யாக நா�

க������� ெசா��� ஒ� க��ேத த�ர ேவற�ல எ�பதாக��

இ��கலா�. ஆனா� �த� ெசா�ெபா��� நா� �வ��த

அ���ைற��ப� ஓ� அ��ய� ேகா�பா� எ�ப� நம�

ேநா�கா��கைள எ���ைர�க நா� உ�வா��� ெகா��� ஒ�

கண��ய� மா��ேய த�ர ேவற�ல. அ� நம� மன��� ம���

இ����ற ஒ��. ஆகேவ எ� உ�ைம, “ெம�” காலமா?



“க�பைன” காலமா? எ�� ேக�ப� ெபா�ள�ற�. இவ��� எ�

அ�க� பய��ள �ள�க� எ�ப�தா� �ர��ைன.

எ�ைல��ைம� ெகா�ைக�� அ��பைட�� ேம�ெகா��

ெச�ய�ப�� �க�க� இ�ேபா� வ���ைர�க�ப��

வ���றன. ��ப�ட அ�ட��� ஒேர �ரான அட��������

ேந��ட �� �லக�க�� அள� ���பாக� க������ய ஒ�

��கலா��. இ�த �லக�கேள �த�� �ர�க��, �ற�

����க��, இ���� நா�� உ�வாக� காரணமா� இ��தன.

�க�க�� �ைலக��� �ைசேவக�க��� �ல

உ����ைமக� அ�ல� ஏ�றவ�ற�க� இ�����க

ேவ��மாதலா� ��ப�ட அ�ட� ���க ���க ஒேர

�ரானதா� இ�����க ��யா� எ�� உ����ைம� ெகா�ைக

������ற�. எ�ைல��ைம� ெகா�ைகைய நா�

பய�ப���ைக��, உ�ைம�� அ�டமான� உ����ைம�

ெகா�ைக அ�ம���ற சா��யமான �ைற�தப�ச ���ைமேயா�

ம��� ெதாட�����க ேவ��� என� கா��ேறா�.

�ற� அ�டமான� உ�ப� மா��கைள ேபாலேவ ஒ� ��த

��வா�க� கால���� உ�ளா������. இ�த� கால� க�ட���

ெதாட�க� கால��ய ���ைமக� ெப�������. நா� ந�ைம�

��� ேநா���ற க�டைம��க�� �ற���� �ள�கம��க�



ேபா�ய அள��� அைவ ெப�தா�� வைர இ� ெதாட�������.

எனேவ அ�ட���� எ�ைல��ைம �ைலைம�� �வா�ட�

இய��ய�� உ����ைம� ெகா�ைக�� ேச��� அ�ட���

நா� கா�� ��கலான க�டைம��க� அைன����� �ள�கமாக

அைமய� ���.

ெவ��� கால�� எ�ைல��லாத ��ய பர�பாக

அைமயலா� எ�ற க��� அ�ட �வகார�க�� கட��

வ���� ப��� ��� �ட ஆ��த �ைள�கைள�

ெகா�����ற�. �க���கைள எ���ைர�ப�� அ��ய�

ேகா�பா�க� ெவ�� ெப���ள �ைல��, கட�� �ல பல

��க��ப� அ�ட� ப�மல���ைய அ�ம���றா� எ���

அவ� அ�ட��� ������ இ�த ��கைள ��வ��ைல

எ��� ெப��பாலானவ�க� ந��� �ைல�� வ���ளா�க�.

ஆனா� இ���க� அ�ட� ெதாட��ய ேபா� அ� எ�ப��

கா��ய�����க ேவ��� என நம��� ெசா�வ��ைல.

அதாவ� கால� க�கார����� சா� ெகா��ப�� அதைன எ�ப�

ஓட ��வ� எ�� ேத�வ�� இ�ேபா��

கட�����யனவாகேவ இ����. அ�ட���� ஒ� ெதாட�க�

இ���� வைர அத�ெகா� பைட�பா� உ�ெட�� நா�

ைவ��� ெகா�ள� ���. ஆனா� உ�ைம�ேலேய அ�ட�

எ�ைலேயா ���ேபா இ�லாம� ��ற ���க� த��ைற�



ெகா�டதாக இ��தா� அத��� ெதாட�கேமா ��ேவா

இ��கா�. அ� இ����, அ�வள�தா�. அ�ப�யானா�

பைட�தவ� ஒ�வ��� ஏ� இட�?



ஆறாவ� ெசா�ெபா��



கால��� �ைச

எ�.�.ஹா��� (L.P.Hartley) எ�பவ� தன� இைட��டாள� (The go

between) எ�ற ��� கட�த கால� அய�ைமயான� எ��

��������தா�. கட�தகால����� எ��கால�����

இைட�லான இ�த ேவ�பா� எ����� வ��ற�?

கட�தகால�ைத �ைன� ைவ�����ற நா� எ��கால�ைத ஏ�

�ைன� ைவ����ப��ைல? இத��� அ�ட ��வா�க�����

ஏேத�� ெதாட�� உ�டா? 
C,P,T 
அ��ய� ��க� கட�தகால�ைத�� எ��கால�ைத��

ேவ�ப���� பா��ப��ைல. இ��� ச�யாக� ெசா�வெத�றா�

ஏ�ெகனேவ �ள��யப� C,P,T என அ�ய�ப�� ெசய�பா�க��

���ைண�� �� அ��ய� ��க� மாறாம� உ�ளன. (C

எ�ப� எ����க�க���� �க�கைள மா��� ெகா�வைத�

�����, P எ�ப� இட�� வல�� மா�� ேபா�� ஆ��

ப�ம�ைத எ���� ெகா�வைத� �����, T எ�ப� எ�லா�

�க�க�� இய�க�ைத எ��மாறா��வைத� �����. அதாவ�

ெசயலள�� இய�க�ைத� ��ேனா��� ெச���வைத�

�����). இய�பான எ�லா� �ழ�க��� ப��ெபா�� நட��

ெகா��� �த�ைத ஆ�� அ��ய� ��களானைவ C,P ஆ�ய



இ� ெசய�பா�க�� தாமாக� ேச���ைண�� ேபா� மாறா�.

ேவ� வைக�� ெசா�வெத�றா�, ேவ��� �ரக வா�க� ந�

ஆ�� ப�ம�களாக ம��ம�லாம� ப��ெபா����� ப�லாக

எ���ப��ெபா�ளா� ஆனவ�களாக�� இ��பா�களானா�

அவ�க�� வா��ைக�� இேத ேபால�தா� இ����. C,P,T

ெசய�பா�க�� ���ைணவா��, C&P ���ைணவா�� �ட

அ��ய� ��க� மாறா���தா� த��த T ெசய�பா�டா��

அைவ மாறாம� இ��தாக ேவ���. எ��� சாதாரண

வா��ைக�� ெம�� கால��� ��ேனா��ய, ��ேனா��ய

�ைசக���ைடேய ெப�� ேவ�பா� உ�ள�. ஒ� த����

ேகா�ைப ேமைச����� தைர�� ���� ��� ��டாக

உைட�� ��வதாக� ெகா�ேவா�. இைத ��க� பட� எ��தா�

அ� ��ேனா�� ஓ��றதா, ��ேனா�� ஓ��றதா என எ�தாக�

ெசா�� �டலா�. ��க� அைத� ��ேனா�� ஓட ��டா�,

���க� தைர�� ஒ�றாக� ேச��� ெகா�� ��ேனா��� தா�

ேமைச�� �� ��� ேகா�ைபயாக அமர� கா���க�, இ�ப�

நட�பைத� சாதாரண வா��ைக�� ஒ� ேபா�� கா�பத���ைல

எ�பதா� பட� ��ேனா�� ஓட �ட�ப��ற� எ�� உ�களா�

ெசா�� �ட ����. இ�ப� �க�மானா� க�ணா�� பா��ர

உ�ப��யாள�க� த�க� ெதா�ைல இ��� �ட ேவ��ய�தா�.



கால�கைண (Arrow of time)

உைட�த ேகா�ைபக� தைர�� ஒ�� ேச��� ���

ேகா�ைபகளாக ேமைச��� தா�வைத நா� ஏ� கா�ப��ைல

எ�பத�� வழ�கமாக� ெகா��க�ப�� �ள�க� ெவ�ப

இய�க�ய�� இர�டா� �� இைத� தைட ெச�� �ல��

���ற� எ�ப�தா�. ��ய அைம�� எத��� ���ைல�

அ�ல� �ைல�ற� எ�ேபா�� கால�ேதா� ேச��� அ�க����

ெச��ற� எ�� இ��� ெசா��ற�. ேவ� �ைற��

ெசா�வெத�றா� இ� ஒ� வைகயான ம�ஃ� ��தா� (Murphy’s

law). யா�� எ�ேபா�� தவறா�� ேபாக� பா����றன.

ேமைச�� இ���� ��� ேகா�ைப எ�ப� உய��த �ெரா���

�ைலயா��. ஆனா� தைர�� �ட��� உைட�த ேகா�ைப எ�ப�

���ைல�த �ைலயா��. கட�தகால��� ேமைச������

ேகா�ைப எ�ப����� எ��கால��� தைர�� �ட���

உைட�த ேகா�ைப எ�பத�� உடேன ெச�� �ட ����.

ஆனா� ��ன����� ��னத��� ெச�ல ��யா�.

கால�ேதா� ேச��� ���ைல� அ�ல� �ைல�ற�

அ�க��ப� கால� கைண என அைழ�க�ப�� ஒ���கான

எ����கா�டா��. இ� கட�தகால�ைத எ��கால������



ேவ�ப���� கா�� கால���� ஒ� �ைசைய� ெகா���ற�.

�ைற�த� ��� ெவ�ேவ� கால� கைணக� உ�ளன. �தலாவ�

ெவ�ப இய�க�ய� கால� கைண. இ�த� கால� �ைச��தா�

���ைல� அ�ல� �ைல�ற� அ�க���ற�. அ��� வ�வ�

உள�ய� கால� கைண, இ�த� �ைச��தா� கால� ெச�வதாக

நா� உண��ேறா�. இ�த� �ைச��தா� கட�தகால�ைத �ைன�

ைவ�����ற நா� எ��கால�ைத �ைன� ைவ����ப��ைல.

கைட�யாக வ�வ�, அ�ட�ய� கால� கைண, இ�த� கால�

�ைச��தா� அ�ட� ����� ெச�லாம� ��வைட��

ெச��ற�. 

உள�ய� கைண எ�ப� ெவ�ப இய�க�ய� கைணயா�

��மா��க�ப��ற� எ���, இ�த இர�� கைணக��

எ�ேபா�� ஒேர �ைச��தா� இ���� எ��� நா�

வா��ேவ�.  அ�ட���� எ�ைல இ�ைல எ�ற அ�மான�ைத

ஒ�வ� ெச�தா�, அைவ ஒேர �ைச�� ����கா�டா��டா��,

கால��� அ�ட�ய� கைணக�ட� ெதாட��ைடயைவ. 

இ�����, அ�ட�ய� கைணக�ட� அவ�க�

உட�ப��ேபா�தா�, அ�வா��த ம�த�க� ேக�� ேக�க

���� எ�� நா� வா��ேவ�. அ�ட� ��வைட�� அேத

�ைச�� ���ைல� ஏ� அ�க���ற�?



ெவ�ப இய�க�ய� கைண

�த�� ெவ�ப இய�க�ய� கால� கைண ப��� ேப�ேவா�.

எ�ேபா�ேம �ெரா��கான �ைல இ��பைத� கா����

���ைலவான �ைல �க அ�கமாக இ����றன எ�ற

உ�ைம����� ெவ�ப இய�க�ய�� இர�டா� ��

�ைள�ற�. எ����கா�டாக, ஒ� பட�ைத� ��� ��டாக

ெவ�� அ�த� ���கைள ஒ� ெப���� ேபா��

ைவ����பதாக� ெகா�ேவா�. ஒ� �ைற��, ஒேர ஒ�

�ைற�� அ���னா� ம��ேம அ�பட� ���க� ஒ� ���

படமாக அைம��. ம��ற� ���க� ���ைல���� ஒ� படமாக

அைமயாதவா�� அ���வத�� ஏராளமான �ைறக� உ�ளன.

ஓ� அைம�� �� எ���ைக�லான �ெரா��� �ைலக��

ஒ������ ெதாட��வதாக� ெகா�ேவா�. கால� ெச�ல�

ெச�ல அ�வைம�� அ��ய� ��க��ப��

ப�மல���யைட�� அத� �ைல மா��. ��ெனா� ேநர���,

அ�வைம�� �ெரா��கான �ைல�� இ��பைத� கா����

���ைல��ள �ைல�� இ��பத�கான �க�தகேவ அ�க�.

���ைல��ற �ைல�� அ�க� எ�பேத இத��� காரண�. எனேவ

அைம�பான� உய��த �ெரா��� ெகா�ட ெதாட�க



�ைலைம��� ���ப��ெம�றா� அ�� ���ைல� கால�ேதா�

ேச��� அ�க���� ேபா�� காண�ப�� .

ஒ� ெப���� இ���� ���க� ெதாட�க��ேலேய

படமாக அைமய� த�கவா� �ெரா��கான �ைற�� அ���

ைவ�க�ப����பதாக� ெகா�ேவா�. ெப��ைய� ����னா�

���க� ேவெறா� �ைற�� அ��க�ப������. அைவ �க

அேனகமாக� ���ைல��ற �ைற�ேலேய அ��க�ப������.

இ�த �ைற�� அைவ �ைறயான படமாவ��ைல. அைவ

இ��� எ�தைனேயா �ைறக�� இ����ட ���ைலவாக

அ��க�படலா� எ�பேத காரண�. இ�ேபா���ட �ல �ல

���க� ேச��� பட� ப��களாக அைமயலா�. ெப��ைய எ�த

அள���� �������கேளா, இ�த� ேச��ைகக� கைல��

ேபாவத��� ���க� அ�ேயா� �ழ��� தா�மாறாவத���

அைவ எ��தமான படமாக�� அைமயா� ேபாவத��ேம அ�த

அள��� அ�க வா��� உ�ள�. எனேவ ���க� உய��த

�ெரா��� �ைலைம����� ெதாட��த� எ��� ெதாட�க

�ப�தைன��� ப��தா� அேனகமா� அவ��� ���ைல� கால�

ெச�ல� ெச�ல அ�க����.

அ�ட� உய��த �ெரா��� �ைல�� ��வைடய

ேவ��� எ���, ஆனா� அ� எ��ைல�� ெதாட��ய�



எ�ப� ஒ� ெபா��� இ�ைல எ��� கட�� ��� எ��ததாக�

ெகா�ேவா�. ��ப�ட� கால�க�� அ�ட� அேனகமாக�

���ைல��ற �லவர��� இ����. அதாவ� கால� ெச�ல�

ெச�ல ���ைல� �ைற�� ெச��� எ�� ெபா��. இ�ேபா�

உைட�த ேகா�ைபக� ஒ�� ேச��� ��� ேகா�ைபயா�

ேமைச��� தாவ� கா���க�. ஆனா� இ�த� ேகா�ைபகைள

ேநா��� ெகா������ ம�த� �ற�க� எவ�� கால� ெச�ல�

ெச�ல ���ைல� �ைற�� ெச��� அ�ட��� வா���

ெகா����பா�. இ�தைகய ம�த� �ற�க� ��ேனா���

ெச��� உள�ய� கால� கைணைய� ெகா����ப� என

வா��ேவ�. அதாவ� எ��கால��ய �க���கைள �ைன�

ைவ��� ெகா�வா�க�, த�க� கட�த கால��ய �க���கைள

�ைன� ைவ��� ெகா�ள மா�டா�க�. ேகா�ைப உைட�� ேபா�

அவ�க� அ� ேமைச�� இ��பைத �ைன� ைவ���

ெகா�வா�க�, ஆனா� ேமைச�� இ���� ேபா� தைர��

�ட�பைத �ைன� ைவ��� ெகா�ள மா�டா�க�.



உள�ய� கைண

�ைனவா�றைல� ப��� ேப�வ� ச�ேற க�ன�. ஏென�றா�

�ைள எ�வா� ேவைல ெச��ற� எ�� நம�� �வரமாக�

ெத�யா�. ஆனா� க�� �ைனவா�ற�க� எ�வா� ேவைல

ெச���றன எ�பெத�லா� நம��� ெத��தேத. எனேவ

க��க��கான உள�ய� கால� கைண ப��� ேபசலா�.

க��க��கான கைண�� ம�த�க��கான கைண�� ஒ�ேற

எ�� ைவ��� ெகா�வ� அ����க�ேத என �ைன��ேற�.

இ�ைலெய�றா� நாைளய ப�� �ைலகைள �ைன� ைவ���

ெகா�ள� ��ய ஒ� க�� இ��தா� ேபா��, ப��� ச�ைத��

ச�ைக ேபா� ேபாடலா�. 

அ��பைட�� ஒ� க���� �ைனவா�ற� எ�பத�� இர��

�ைலக� உ�ளன. அ�ேவக க�� வைளய கட��க� இத�� ந�ல

உதாரண� ஆ��. இ�� ��னா�ற� ெச��த�ப�� ேபா�,

அைவ எ�த தைட�� இ�லாததா� ெதாட���யாக ஓ��.

ம��ற��� �� ச�� ெச��த�படா��டா�� ��னா�ற�

இ�லாமேல இ�த வைளய� ம��� இ����. இ�த இர��

�ைன� �ைலகைள ‘ஒ��’ ம��� ‘��ய�’ என

வைக�ப��தலா�. 



�ைனவக��� ஒ� ப�� ெச�ய�ப�வத�� ���, �ைனவக�

ஒ�� ம��� ��ய���� சமமான �க�தக�க�ட� ஒ��க�ற

�ைல�� உ�ள�.  �ைனவக� �ைன�� ெகா�ள ேவ��ய

க���ட� ெதாட�� ெகா�ட �ற�, அ� அைம��� �ைல��

ஏ�ப க���பாக ஏதாவ� ஒ� �ைல�� இ����.  இதனா�,

�ைனவா�ற� ஒ��க�ற �ைல�� இ��� ஒ���ப��த�ப�ட

�ைல�� ெச��ற�.  இ�����, �ைனவக� ச�யான �ைல��

உ�ளதா எ�பைத உ�� ெச�ய, �����ட அள� ஆ�றைல�

பய�ப���வ� அவ�ய�.  இ�த ஆ�ற� ெவ�பமாக� �த�

அ�ட��� ��ேக��� அளைவ அ�க���ற�.  �ைனவா�ற�

வ�ைச அ�க��பைத �ட இ�த� ���ைல� அ�க��� அ�கமாக

இ��பைத� கா�டலா�.  இ�வா�, ஒ� க�� ஒ� ெபா�ைள

�ைனவக��� ப�� ெச��� ேபா�,      அ�ட��� உ�ள ெமா�த

���ைல�க�� அள� அ�க���ற�.  

ஒ� க�� கட�த கால�ைத �ைன�ப���� ேநர���

�ைசயான� ���ைல� அ�க���� அேத �ைசயா��.  கால���

�ைசைய ப��ய நம� அக�ைல உண��, கால��� உள�ய�

கைண, கால��� ெவ�ப இய�க�ய� கைணகளா�

��மா��க�ப��ற� எ�பேத இத� ெபா��.  இ� ெவ�ப

இய�க�ய�� இர�டாவ� ��ைய ��ட�த�ட அ�பமானதாக

ஆ���ற�.  ஒ����ைம கால�ேபா��� அ�க���ற�,



ஏென�றா� எ�த �ைச�� ���ைல� அ�க���ற� எ�பைத நா�

கால�ைத அள���ேறா�.  அைத�ட பா�கா�பான ப�தய�

உ�க��� இ��க ��யா�.



அ�ட��� எ�ைல �ைல

ஆனா� ெவ�ப இய�க�ய� கால� கைண எ�ற ஒ�ேற இ��க

ேவ��� எ�ப� ஏ�? அ�ல� ேவ� வைக�� ெசா�வெத�றா�

கால��� ஒ� �ைன��, கட�தகால� எ�� நா� அைழ���ற

�ைன�� அ�ட� ஏ� உய��த �ெரா��� ெகா�ட �ைல��

இ��க ேவ���? அ� ஏ� எ�லா ேநர�க��� ��ைமயான

���ைல��ற �ைல�� இ��ப��ைல? கைட�யாக� பா��தா�,

இத�ேக அ�க �க�தக� இ��பதாக� ேதா�ற� ���. ���ைல�

அ�க���� ெச��� கால� �ைச�� அ�ட� ��வைட��

ெச��� கால� �ைச�� ஒ�றாகேவ இ��ப� ஏ�? ஆனா�

கட�� ெமா�த அ�ட�ைத�� �ராக, ெம�வாக, வ�ைச�ப�

பைட�தா� எ�� ந��� சா��ய�� இ�� உ��. ஆனா� அத��

ஏ� அவ� அ�வா� ெச�தா� எ���, அ�ட��� ெதாட�க�ைத

ப���� நா� ேக�� எ��பாம� ��� �ட ேவ���.

அ�டமான� ச�யாக வ�வைம�க�ப�ட ��க�� ப�

�ழ�வதாக தா� ேதா���ற�. இ� கட�ளா� உ�வா�க�ப���

இ��கலா�, உ�வா�க�படாம�� இ�����கலா�. ஆனா�

அவ�ைற ந�மா� க�ட��� ����ெகா�ள ���ெம�ேற

ேதா���ற�. அ�ட��� ெதாட�க���� இதைனெயா�த



��க� இ������மா எ�ற ேக�� ந��வத�� காரணம�றதாக

உ�ள�. பார�ப�ய சா��ய� ேகா�பா��� அ�ட���

ெதாட�கமான� ெவ� கால வைள�� வைரய��க ��யாத

அட����ட� ��ய ஓ� ஓ�ைம��������� ேதா��ய�.

ஆனா� ஓ�ைம������ ேபா� ந��ைடய அைன��

இய��ய� ��க�� ெசயல�� ���. எனேவ அ�த ��கைள

பய�ப��� அ�ட��� ெதாட�க� எ�ப� நட�த� என க��க

இயலா�.

அ�டமான� சரளமாக, ஒ��கான �ைல��

ெதாட�����க ��மானா�, இைவ ந�ைம நா� ேநா�கா��

ஒ��கைமய�ப�ட ெவ�ப இய�க�ய� ம��� அ�ட�ய�

கால�கைண ேகா�பா���� இ�� ெச���. ஆனா�

அ�டமான� ஒ��கைமய�படாத வைக�� ெதாட�����தா�

அ�ட� ஏ�கனேவ ஒ��கைமயாத �ைல�� தா� இ����.

எனேவ ஒ����ைம கால�ைத ெபா��� அ�க��கா�. இைவ

�ைலயாகேவ இ��கலா� அ�ல� அைவ �ைறயலா�. இ�த

�ழ�� எ�த ஒ��கைமய�ப�ட ெவ�ப இய�க�ய�

கால�கைண�� அ�ட�ய� கைண�� எ�� �ைச��

���க�ப��. இ�த இர�� சா��ய���க�� ந�

ேநா�கா��கேளா� ஒ���ேபாவ��ைல.



நா� ��ேப ��ய� ேபால பார�ப�ய ெபா� சா��ய�

ேகா�பா� அ�ட� ெவ� கால வைள� வைரய��க இயலாததாக

உ�ள ஓ�ைம��������ேத ெதாட���ற� என ���ற�.

உ�ைம�� பார�ப�ய ெபா�சா��ய� இ�த க���� �ல�

தன�கான ��ைய தாேன ேதா�� ெகா��ற� எனலா�. ெவ�

கால வைள� அ�கமா�� ேபா� �வா�ட� ஈ���ய�

�ைள�க� ���ய��வ� ெப�� பார�ப�ய ெபா� சா��ய�

அ�ட���� ந�ல �ள�கமாக ��� ���. �வா�ட�

ஈ���ய� ேகா�பா�ைட ����ெகா�வத� �ல� அ�ட���

ெதாட�க�ைத�� ����ெகா�ள ����.

�வா�ட� ஈ���ய� ேகா�பா���, அ�ட���

சா��யமான அைன�� வரலா�கைள�� ஒ�வ� க�தலா�. 

ஒ�ெவா� வரலா��ட�� ெதாட��ைடய இர�� எ�க�

உ�ளன.  ஒ�� அைல�� அளைவ�� ம�ெறா�� அைல��

க�ட�ைத�� ����ற�. அதாவ� அைல ஒ� �க���

இ��தா�� அ�ல� ப�ள��� இ��தா��  அ�ட� ஒ�

�����ட ப�ைப� ெகா����பத�கான �க�தக�, அ�த�

ப��ட� அைன�� வரலா�க���� அைலகைள� ���வத�

�ல� வழ�க�ப��ற�.  கால�ேபா��� வைள�த ெவ�க�

அ�ட��� ப�ணாம வள���ைய� ����� வரலா�களாக

இ����.  அ�ட��� சா��யமான வரலா�க� கட�த கால���



ெவ� கால��� எ�ைல�� எ�வா� ெசய�ப�� எ�பைத

ஒ�வ� இ��� ெசா�ல ேவ���.  கட�த கால��� அ�ட���

எ�ைல �ைலகைள நா� அ�ய�� ��யா�.  இ�����,

அ�ட��� எ�ைல �ைல அத�� எ�ைலேய இ�ைல எ�பத�

�ல� இ�த �ரம�ைத� த���கலா�.  ேவ� வா��ைதக��

��வதானா�, சா��யமான அைன�� வரலா�க��

எ�ைல���ப�டைவ, ஆனா� எ�ைலக�, ����க� அ�ல�

ஒ�ைம�பா�க� இ�ைல.  அைவ ���� ேம�பர�ைப�

ேபா�ற�, ஆனா� இ��� இர�� ப�மாண�க�ட�, ெவ�-

கால��� வழ�கமான ெம�ைமயான ���யாக இ����.  இத�

ெபா�� அ�ட� அத� ��வா�க�ைத �க�� ெம�ைமயான

ம��� ஒ��கான �ைல�� ெதாட������� எ�பதா��. 

�வா�ட� ேகா�பா��� உ����ைம ெகா�ைகைய ���

எ�பதா� இ� ����� �ரானதாக இ�����க ��யா�. 

�க�க�� அட��� ம��� ேவக�க�� ��ய ஏ�ற இற�க�க�

இ��க ேவ���.  எ�வாறா���, எ�ைலய�ற

�ப�தைனயான�, இ�த ஏ�ற இற�க�க� உ����ைம

ெகா�ைக�� இண�க���ய அள� ��யதாக இ��பைத�

�����.

அ�டமான� ப�ம� (Exponential) அ�ல� “உ�ப�”

��வா�க� க�ட�ேதா� ெதாட�������. அ�த� க�ட���



அ�ட� த� அளைவ ஒ� �க� ெப�ய கார�யா� ெப����

ெகா������. இ�த ��வா�க��� ேபா� அட���

ஏ�றவ�ற�க� �த�� ��தாக இ�������. ஆனா� ��பா�

வளர� ெதாட�������. சராச�ைய� கா���� ச�ேற உய��த

அட��� ெகா�ட வ�டார�க�� ��வா�க� ��த� �ைற��

ஈ���� கவ���யா� ம���ப������. ���� இ�தைகய

வ�டார�க� ��வைடவைத ����� ெகா�� தக�����

�ர�களாக��, ����களாக�� ந�ைம� ேபா�ற

உ��களாக�� உ��ெப��. 

அ�ட� சரளமான, ஒ��கான �ைல�� ெதாட�������,

கால� ெச�ல� ெச�ல க��க��யான, ���ைல��ற �ைல��

மா������. ெவ�ப இய�க�ய� கால� கைண எ�ற ஒ��

இ��பத�� இ�ேவ �ள�கமா��. அ�ட� ஒ��கைமவான

�ைல�� ெதாட�� கால�ைத ெபா��� ���ைலைவ ேநா��

ெச����தா� தா� நா� ��ேப ��ய� ேபால, உள�ய�

கைண�� ெவ�ப இய�க�� கைண�� ஒேர �ைச�� �����

����. எனேவ நம� கால�ைத ப��ய அக உண��� ப�

அ�ட� ����வைத �ட ��யேவ ெச�ய����.



கால�கைணைய ��ேனா�� ெச��மா?

ஆனா� அ�ட� ��வவைடவைத ����� ெகா�� ���க�

ெதாட��னா� அ�ேபா� எ�ன �க��? ெவ�ப இய�க�ய�

கால� கைண ேந�மாறா�� கால� ெச�ல� ெச�ல ���ைல�

�ைறய� ெதாட��மா? ��வைட�� க�ட�ைத� கட�� �����

க�ட���� வ�� ேச��றவ�க��� அ��ய� �ைனகைதெயா�த

அைன�� வைக சா��ய�பா�க���� இ� இ��� ெச���,

அவ�க� உைட�த ேகா�ைபக� தைர�� ஒ��ேச��� ���

ேகா�ைபகளா� ேமைச �� தா� அம�வைத� கா�பா�களா?

நாைளய ப�� �ைலகைள �ைன� ைவ����� ப��� ச�ைத��

ெப�� பண� அ��� ெச�ல அவ�களா� இய�மா?

அ�ட� ���� தக���� ேபா� எ�ன �க�� எ�ப�

ப��� கவைல�ப�வ� ச�ேற ஏ��� க�� ெதாட�பானதாக�

ேதா�றலா�. ஏென�றா� �ைற�த� அ��த ப�தா�ர� ���ய�

ஆ��க��� அ�ட� ���க� ெதாட�கா�. ஆனா� எ�ன

நட��� எ�பைத� ��தமாக� க�����க ஒ� வ���ள�. ஒ�

க���ைள��� ���க ேவ��ய�தா�. ���� தக�����

க���ைளயாக உ��ெப�வ� ஒ� வைக�� பா��தா� ��

அ�ட�� தக���வத� ��ப�ட� க�ட�கைள� ேபா�றேத



ஆ��. எனேவ அ�ட� ����� க�ட��� ���ைல� �ைற��

ெச��மானா� ஒ� க���ைள����� ���ைல� �ைற��

ெச��� என எ��பா��கலா�. எனேவ க���ைள��� ����

��ட ஒ� ��ேணா� ���� ச�கர� ப�� �ைளயா��� ப�தய�

க��வத�� ��பாக ப�� எ�ேக ெச�ற� எ�பைத �ைன�

ைவ��� ெகா�� பண� ப�ண இயல� ���. ஆனா� பாவ�,

அவ� ��ட ேநர� �ைளயாட ��யா�. அத���

��ய�ப����பா�. ெவ�ப இய�க�ய� கால� கைண

ேந�மாறானைத� ப�� அவரா� நம�� அ�ய�தர இயலா�.

அ�ல� ெவ�ற பண�ைத வ���� ேபாட�� �ட இயலா�.

ஏென�றா� அவ� க���ைள�� �க�� பர�ெப�ைல���

��ேன மா��� ெகா����பா�.

அ�ட� ம�தக���� ேபா� ���ைல� �ைற�� என நா�

�த�� ந��ேன�. அ�ட� ���� ��தா�� ேபா� சரளமான,

ஒ��கான �லவர����� ���� வர ேவ��� எ�� நா�

�ைன�தேத காரண�. ����� க�டமான� ��வைட��

க�ட��� கால� �ைசமா�ற� ேபா�றதாக இ���� எ�பேத

இத� ெபா��. ����� க�ட��� ம�த�க� தம�

வா��ைகைய� ��ேனா�� வா�வா�க�. �ற�பத�� ��ேப

இற�பா�க�, அ�ட� ���க� ���க ெம�ேம��

இளைமயாவா�க�. ேநர� இ�த� க��� கவ���கரமானேத.



ஏென�றா� ��வைட�� க�ட����� ����� க�ட�����

இைடேய ஒ� ேந���யான சம���ைமைய இ� ������.

ஆ��� அ�ட�ைத� ப��ய ம�ற� க���க����

ெதாட���� த��� இ�க��ைத ம��� எ���� ெகா�ள

��யா�. �னா இ�தா�, இ�தா� எ�ைல��ைம �ைலைம��

ெபா�ளா? அ�ல� இ� அ��ைல�� �ரணானதா?

����� க�ட��� ���ைல� �ைற�� எ�பைத

எ�ைல��ைம �ைலைம ���பதாக�தா� நா� �த��

�ைன�ததாக� ெசா�ேன�. ��� பர��டனான ஒ��ைம எ�ைன

ஓரள��� ஏமா�� ��ட�. அதாவ� அ�ட��� ெதாட�க�ைத

வட ��வ���� இைணயாக� ெகா�டா�, ெத� ��வ� வட

��வ�ைத ஒ����ப� ேபாலேவ அ�ட��� ���� அத�

ெதாட�க�ைத ஒ����க ேவ���. ஆனா� வட, ெத� ��வ�க�

க�பைன� கால��� அ�ட��� ெதாட�க����� ������

இைணயா��றன. ெம�� கால��� ெதாட�க�� ����

ஒ���ெகா�� ெப��� ேவ�ப�டைவயாக இ��கலா�.

அ�ட��� எ�ய மா�� ஒ�ைற ைவ�� நா� ெச�த ஆ���

எ�ைன ஏமா�� ��ட�. இ�த மா���� தக���� க�ட�

��வைட�� க�ட��� கால� �ைச மா�ற�ைத� ேபா�

கா��ய��த�. ஆனா� ெப� �ேட� ப�கைல�கழக�ைத� ேச��த

எ� ��டா� டா� ேப� (Don page) ����� க�ட� ��வைட��



க�ட��� கால� �ைசமா�றமாக�தா� இ��தாக ேவ���

எ�ப� எ�ைல��ைம �ைலைம��� ேதைவ��ைல எ��

���� கா��னா�. ேம�� எ� மாணவ�க�� ஒ�வரான ேரம��

லாஃ�லா� (Raymond Laflamme) ச�ேற ஒ� மா���� அ�ட���

தக�� ��க� ��ய ��வா�க������ ெப���

மா�ப����பைத� க�ட��தா�. நா� தவ� ெச����பைத

உண��ேத�. அதாவ� அ�ட� ����� ெச��� ேபா�

உ�ைம�ேலேய ���ைல� ெதாட��� அ�கமா�� ெச���

எ�பைதேய எ�ைல��ைம �ைலைம ���பைத உண��ேத�.

அ�ட� ெதாட��� ேபாேதா அ�ல� க���ைளக����ேளா

ெவ�ப இய�க�ய� ம��� உள�ய� கால� கைணக� ம�ப���

�ைசமாற மா�டா.

இ�ப� ஒ� தவ� ெச����பதாக� ெத��� ேபா� எ�ன

ெச�வ�? எ��டைன ேபா�ற �ல� தா�க� தவ� ெச����பைத

ஒ��� ெகா�ளேவ மா�டா�க�. இவ�க� த�க� க��ைய� ���

���த� ெதாட��� ����� வாத�கைள, பல ேநர�

ஒ���ெகா�� �ரணான வாத�கைள� ேத�� ���பா�க�. ேவ�

�ல� தா�க� உ�ைம�� தவறான க��ைத �த�� ஆத��கேவ

இ�ைல எ�ேறா, அ�ப�ேய ஆத�����தா�� அ�க���

�ரணான ஒ�� எ�பைத� கா��வத�காகேவ அ�ப�� ெச�ேதா�

எ�ேறா ெசா��� ெகா�வா�க�. தவ� ெச�� ��டைத அ���



ஒ��� ெகா�வேத சால� �ற�த�� �ழ�ப�ைத� �ைற�க�

��ய�மா�� எ�� என��� ப��ற�. இத�ெகா� �ற�த

எ����கா�� ஐ���� ஆவா�. அவ� �ைல������ அ�ட

மா��ைய உ�வா�க �ய�ற ேபா� தா� அ��க�ப���ய

அ�ட�ய� மா��ைய� தம� வா��ைக�ற� ெச�த �க�

ெப�ய தவ� என� �����டா�.



ஏழாவ� ெசா�ெபா��



அைன����மான ேகா�பா�

அ�ட����ள ஒ�ெவா�ைற�� ப�� ஒேரய�யாக ஒ�

��ைமயான ஒ���ைண�த ேகா�பா�ைட� க��வ� �க�

க�னமா�. எனேவ இத��� ப�லாக, ஒ� வர�����ப�ட

��ெச�ைல�லான �க���கைள எ���ைர��� ப���

ேகா�பா�கைள� க�ட�வத� வா�லாக�� �ற �ைள�கைள�

கவ�யா� ஒ���வ� அ�ல� அவ�ைற� �����ட �ல

எ�களா� ேதாராய�ப���வத� வா�லாக�� ��ேன�ற�

அைட���ேளா�. எ����கா�டாக, ேவ��ய�� அ��ன�

உ�க��� அக�க�டைம�ைப� ெத��� ெகா�ளாமேல

அ��க�� ெசயெல���ெசய�கைள ந�மா� கண��ட ���ற�.

ஆ��� ���� ஒ� ��ைமயான, �������� �ரண�ற

ஒ���ைண�த ேகா�பா�ைட� க�ட��� �ட ���� எ��

ந��ேவா�. அ�த ஒ���ைண�த ேகா�பா��� இ�த� ப���

ேகா�பா�க� எ�லா� ேதாராய ம����களாக அட�������.

அ�த� ேகா�பா��� �����ட �ல த�ேபா�கான எ�க��

ம���கைள� ெபா��� எ��� உ�ைமக���� ெபா����ப�

ெச�வத�காக அதைன� ச��க�ட ேவ��ய ேதைவ இ��கா�.

இ�தைகய ஒேர ேகா�பா���கான ேதடேல “இய��ய�

ஒ���ைண��” எ�� அ�ய�ப��ற�.



ஐ���� த� வா��� ��கால ஆ��க��

ெப��பாலானவ�ைற ஒ���ைண�த ேகா�பா���கான ேதட��

ெசல��ட ேபா�� ெவ�� ெபற��ைல. அத�கான கால�

க�����க��ைல. ஈ������ ��கா�த �ைச��� ப���

ேகா�பா�க� இ��தன எ�றா�� அ��க� �ைசகைள� ப��

அ�வளவாக ஒ��� ெத�����க��ைல. ேம�� ஐ����

�வா�ட� இய��ய�� வள����� ���ய� ப��

வ�����தா�� அ� உ�ைமயான� எ�பைத ந�ப ம��தா�.

ஆ��� உ����ைம� ெகா�ைக நா� வா�� அ�ட��� ஓ�

அ��பைட� ப��� �� ஆ�� எ�ேற ேதா���ற�. எனேவ

ெவ��கரமான ஒ���ைண�த ேகா�பா� எ�ப� க�டாய� இ�த�

ெகா�ைகைய�� உ�ப���யதாக�தா� இ��க ேவ���.

நம�� அ�ட�ைத� ப�� இ����ட �ைறயேவ ெத���

எ�பதா� இ�த ஒ���ைண�த ேகா�பா�ைட� க�ட�வத�கான

வா���க� இ�ேபா� ெப��� ேம�ப����பதாக� ேதா���ற�

எ�பைத எ���ைர�ேப�. ஆனா� நா� �ைகந���ைக ����

எ�ச��ைகயாக இ��க ேவ���. ���ததாக ந�� ஏமா�த

�க���க� ��ேப நட���ளன. எ����கா�டாக,

இ���றா��� ெதாட�க���, ���ற�, ெவ�ப� கட�த�

ேபா�ற ெதாட���யான ப��ெபா��� ப��கைள� ெகா��

ஒ�ெவா�ைற�� �ள�� �ட ���� என� க�த�ப�ட�. அ��



க�டைம��� க������� உ����ைம� ெகா�ைக��

இ�க����� அ��த� ���தமா� ���� ��� ைவ�தன.

ம�ெறா� �ைற 1928 இ� ேநாப� ப�� ெவ�ற ேம�� பா�� (Max

born) எ��� இய��யலாள� கா���கா� ப�கைல�கழக����

வ�த பா�ைவயாள� �� ஒ��ட� இ�வா� ��னா�. “நா�

அ����ளப� இய��ய� எ�ப� ஆ� மாத கால��� ����

���”. அவர� ந���ைக�� அ��பைடயாக அைம�த�

��ம�ைத ஆ�� சம�பா�ைட �ரா�(Dirac) அ�ைம��

க�����தேத ஆ��. அ�ேநர��� அ�ய�ப����த இ���

ஒேர ஒ� �களா�ய ேந�ம�ைத�� இேத ேபா�ற ஒ� சம�பா�

ஆ�� என�� அ�ேவ ேகா�பா�� இய��ய�� ��வாக

இ���ெமன�� க�த�ப�ட�. ஆனா� ெநா�ம�� அ��க�

�ைசக�� க�����க�ப�டதான� அ�த� க��ைத��

தைல�� அ���� சா��த�.

அ� ேபாக���, இ��யான இய�ைக ��க��கான ேதட��

��ைவ இ�ேபா� நா� ெந��� இ��க� ��� எ��

எ�ச��ைக�ட� கல�த ந���ேற�. நா� ெபா�� சா��யைல��,

ஈ���ய�� ப��� ேகா�பா�ைட��, ெம��ைச, வ��ைச,

��கா�த �ைச ஆ�யவ�ைற ஆ�� ப��� ேகா�பா�கைள��

எ���ைர�ேத�. கைட� ��ைற�� மகா ஒ���ைண�த

ேகா�பா�க� என�ப��றவ��� ஒ��ைண�கலா�. அைவ



அ�வளவாக �ைறவ��க� ��யைவ அ�ல, ஏென�றா�

இவ��� ஈ��� �ைச அட�கா�. ேம�� இைவ

ேகா�பா������ ஊ��த�ய ��யா��டா��

ேநா�கா��க���� ெபா����ப�� ெச�வத�காக�

ேத��ெத��க�பட ேவ��ய ெவ�ேவ� �க�க�� ஒ�பள�

�ைறகைள� ேபா�ற அள�க� பலவ�ைற� த�மக�ேத

ெகா���ளன. ஈ��ைப ம�ற �ைசக�ட� ஒ���ைண���

ேகா�பா� ஒ�ைற� க�ட�வ�� உ�ள ���ய இட��பா�

எ�னெவ�றா� ெபா�� சா��ய� ஒ� பார�ப�ய ேகா�பா�

ஆ��. அதாவ� அ� �வா�ட� இய��ய�� உ����ைம�

ெகா�ைகைய உ�ப���� ெகா�வ��ைல. ம��ற� ஏைனய

ப��� ேகா�பா�க� சாரமான �ைற�� �வா�ட�

இய��யைல� சா����ளன. எனேவ ேதைவ�ப��ற �த� அ�

எ��� ைவ�பத�காக� ெச�ய ேவ��யெத�லா� ெபா��

சா��யைல உ����ைம� ெகா�ைகேயா� இைண�பேத ஆ��.

இ� �ல ����ட� த�க ெதாட��ைள�கைள உ�டா�க ����

எ�பைத� பா��ேதா�. அதாவ� க���ைளக� க��பாக

இ�லாம�ேபாத�, அ�ட� ஓ�ைம����க� ஏ���� ��ற

���க ந��ைறவானதாக�� எ�ைலய�றதாக�� அைமத�

ேபா�றைவேய இ�த� ெதாட��ைள�க�, ��க� எ�னெவ�றா�,

மாய� �க� ம��� எ����க�க�� இைணகளா� ெவ��



ெவ�ேய �ட �ைற����பைத உ����ைம� ெகா�ைக

����ற�. இ�த இைணக��� வைரய��க�யலா அள��

ஆ�ற� இ����. எனேவ அவ��� ஈ���� கவ��� அ�ட�ைத

வைரய��க�யலா� ��றளவாக வைள��� ���� ���.

ஒ�வைக�� இேதேபா�றைவ�� அப�தமாக�

ேதா���றைவ�மான ����க� ஏைனய ப���

ேகா�பா�க��� இட�ெப���றன. ஆனா� இ�த ேந��க�

அைன���� இய����� (Renormalization ) என�ப��

�க��ைறயா� ����கைள ��� �ட ����. ����கைள

���வத�� ேவ� ����கைள� ெகா��வ�� �ைழ�ப�

இத��� ேதைவ�ப��ற�. இ�த ��ப� கண��ய� ேநா���

ச�ேற ஐ�ய�����ய�தா� எ�றா�� நைட�ைற��

பய�ப�வதாக�தா� ேதா���ற�. இைத� பய�ப��� இ�த�

ேகா�பா�க�� �ைண ெகா�� ேநா�கா��க�ட� அசாதாரண

அள���� ���யமாக ஒ��� ேபா�� �க�க�

ெச�ய�ப���ளன. ஆனா� ஒ� ��ைம� ேகா�பா�ைட�

க������� �ய���� ேகாண������ பா��தா�

இய����� எ�ப�� ஒ� ெப�� �ைற இ��க�தா� ெச��ற�.

��������� ����ைய க���� ேபா� எ�த �ைட

ேவ��மானா�� வர����. இத� �ல� உ�ைமயான �ைற��

அளைவ�� �ைசக�� வ�ைமைய�� இ�த ேகா�பா��� �ல�



க��க ��யா� எ�றா�ற�. மாறாக அவ�க� ேநா�கா����

த��தவா� ேத��ெத��க ேவ���. ெபா� சா��யைல

ெபா��தவைர இர�� �டய�கைளேய ச� ெச�ய ேவ�� வ��.

அைவ ஈ���� வ�ைம ம��� அ�ட�ய� மா�� ஆ�யன.

ஆனா� இவ�ைற ச� ெச�வதானா� ம��� அைன��

�ைறபா�கைள�� ச� ெச���ட இயலா�. எனேவ, ெவ�-

கால��� வைள� ேபா�ற �����ட அள�க� உ�ைம��

எ�ைலய�றைவ எ�� ஒ� ேகா�பா�ைட� ெகா����கலா�,

இ����� இ�த அள�கைள ��ைமயாக� க�ட��� அள�ட

����. இ�த �ர�சைனைய ச� ெச�ய 1976� ஆ�� “மா����”

எ�ற ேகா�பா� ��ெமா�ய�ப�ட�. இ� ெபா� சா��யேலா�

�ல ��த� �டய�கைள�� கண�ெக��� ெகா�ட�.

�ழ� 2 �கைள� �ழ� 3/2 , 1 , 1/2 , 0 ஆ�ய ேவ� �ல ��ய

�க�கேளா� இைண�பதாக இ��த�. ஒ� வைக�� அ�ேபா�

இ�த எ�லா� �க�கைள�� ஒேர “மா��க��” (superparticle)

ெவ�ேவ� ��களாக� க�த ���த�. �ழ� 1/2, 3/4 ெகா�ட

ப��ெபா�� �க�கைள� �ழ� 0,1,2 ஆ�ய �ைசேய���

�க�கேளா� இ��த� ஒ���ைண�க ���த�. �ழ� 1/2 , 3/2

ஆ�ய மாய��க� / எ����க� இைணக��� எ��மைற ஆ�ற�

இ����. எனேவ �ழ� 2,1,0 ஆ�ய மாய இைணக�� ேந��ைற

ஆ�றைல ��க� ெச��� ேபா�� இ����. இ� சா��யமான



����க� பலவ�ைற ��க� ெச���. ஆனா� இ�ன�� �ல

����க� எ�����க� ��ெமன ஐய� இ��த�. ஆனா�

��காம� எ��ய ����க� ஏ�� உ�டா? இ�ைலயா?

எ�பைத� க�ட�ய� ேதைவயான கண���க� �க ����

க�னமாக�� இ��தன. யா�� அவ�ைற எ���� ெச�ய

அ�யமா� இ�ைல. க�� ெகா�� ெச�தா���ட இத���

�ைற�த� நா�கா�� ேதைவ�ப�ெமன கண��ட�ப�ட�.

�ைற�த� ஒ� தவ�, அேனகமா� இ��� ��தலாகேவ ெச��

��� வா���க� �க அ�கமா� இ��தன. எனேவ ச�யான �ைட

�ைட����ப� ெத�ய ேவ��மானா� ேவ� ஒ�வ� இ�த�

கண���ைட� ���ப� ெச�� அேத �ைடைய� ெப�றா�தா�

����. ஆனா� இத�� அ�க வா��� இ��பதாக�

ேதா�ற��ைல.

இ�த ��கலா�, த��� ேகா�பா�க� (string theories) என

அைழ�க�ப�வனவ���� ஆதரவாக� ����ட� த��த க���

மா�ற� ஏ�ப�ட�. இ�த� ேகா�பா�க�� அ��பைட�

ெபா��க� ஒ�ைற ெவ�� ����� இட�ெப�� �க�க� அ�ல.

அைவ �ள� த�ர ேவ� எ�த� ப�மாண�ம�றைவ, வைரய��க

இயலா� ெம������� ஒ� த��� க��ைய� ேபா�றைவ.

இ�த� த��க��� �ைனக� இ��கலா�. �ற�த த��க�

என�ப�பைவ தம��� தாேம இைண�� ��ய க��களாக



இ��கலா�. ��ய த��க� ஒ� �க� எ�ப� ஒ�ெவா� கால�

கண���� ஒ� ெவ�� ����� இட�ெப��ற�. எனேவ அத�

வரலா�ைற ெவ�-கால��� ஒ� ேகா�டா� ���க ����.

ம��ற� ஒ� த�� எ�ப� ஒ�ெவா� கால� கண���� ெவ���

ஒ� ேகா��� இட�ெப��ற�. எனேவ ெவ�-கால��லான அத�

வரலா� உலக� தக� என�ப�� இ�ப�மாண� பர�பா��.

இ�தைகய உலக� தக��� உ�ள எ�த� ���ைய�� இ�

எ�களா� எ���ைர�கலா�. ஒ�� கால�ைத�� ம�ெறா�� த��

�தான ����� �ைலைய�� ����ைர�ப�. ஒ� �ற�த

த���� உலக� தக� ஒ� ப�ைட ஆ��. அத� ����க� ெவ�-

கால���டாக� த�� �ைனக�� பாைதகைள� �����றன

��ய த���� உலக தக� ஒ� �ழா� ஆ��. �ழா�� �வ� ஒ�

வ�டமா��. அ� ஒ� �����ட ேநர��� த���� �ைலைய

����ற�.

இ� த��� க��க� இைண�� ஒ�ைற� த�� ஆ��றன. �ற�த

த��கைள� ெபா��த வைர அ�ப�ேய �ைனக�� இைண��

ெகா���றன. ��ய த��கைள� ெபா��த வைர கா� ச�ைட��

இ� கா�க� இைணவைத� ேபா�றேத இ�. இேத ேபா�, ஒ�ைற�

த��� க�� இ� த��களாக� ��யலா�. ��� �க�களாக�

க�த�ப�டைவ இ�ேபா� த��� ேகா�பா�க�� அ����� ப�ட

�� �தான அைலகைள� ேபா� த���� பயண� ெச���



அைலகளாக� �����க�ப���றன. ஒ� �கைள ம�ெறா� �க�

உ��வ� அ�ல� உ�ெகா�வ� எ�ப� த��க� ��வ� அ�ல�

இைணவத�� இைணயான�. எ����கா�டாக, �க�

ேகா�பா�க�� ���� �தான ��ய�� ஈ��� �ைச��

��ய�� உ�ள ஒ� �க� ஓ� ஈ�ம�ைத உ��வ�� ���� உ�ள

ஒ� �க� அதைன உ�ெகா�வ�ேம காரண� எ��

�����க�ப�ட�. த��� ேகா�பா��� இ�த �க��ைற ஒ� H

வ�வ� �ழா� அ�ல� �ழ��� இைணயான�. த��� ேகா�பா�

ஒ� வைக�� �ழா�� ெதா�ைல� ேபா�ற� எனலா�. H இ� இ�

���� ப�க�க�� ��ய��� ����� உ�ள �க�க���

இைணயானைவ. �ைடவசமாக இ���� ����� த��

அவ����ைடேய பயண� ெச��� ஈ�ம���� இைணயான�.

த��� ேகா�பா��� வரலா� ஆ�வ�ைத� �ளற� ��ய ஒ��.

இ� 1960 க�� ��ப����தா� வ��ைசைய

எ���ைர�பத�கான ேகா�பா�ைட� க�ட�ய ேவ���

எ�பத�காக �த�� க�����க�ப�ட�. இத� க��� ேந�ம�,

ெநா�ம� ேபா�ற �க�கைள ஒ� த���� �தான அைலகளாக�

க�தலா� எ�பதாக இ��த�. �க�க��� இைட�ப�ட

வ��ைசக� �ல�� வைல�� ேபா�� ம�ற இைழக���ைடேய

ெச��� இைழக��� இைணயா��. இ�த� ேகா�பா�

�க�க��� இைட�ப�ட வ��ைசக�� ேநா��ய��த ம��ைப�



தர ேவ��மானா� த��க� �மா� ப�� ட�க� இ�ைவ ெகா�ட

ர�ப� வைளய�கைள� ேபா�றைவயாக இ��க ேவ��யதா���.

1974 இ� ப�ைச� ேச��த ெஜாய� ெஷ�� (Joel scherk),

க�ேபா��யா ெதா�� ��ப� கழக�ைத� ேச��த ஜா� �வா���

(John schwarz) ஆ�ேயா� ஆ�ேவ� ஒ�ைற ெவ���டன�. த���

ேகா�பா�டா� ஈ��� �ைசைய எ���ைர�க ���� எ���,

ஆனா� த���லான இ�ைவ �க �க அ�மா�, அதாவ� �மா�

1039 ட�களாக இ��தா� ம��ேம இ� சா��ய� எ�� அவ�க�

இ�த ஆ�ேவ��� கா��னா�க�. இய�பான �ள ��த�க��

த��� ேகா�பா��� �க�க�� ெபா�� சா��ய�� ஊக�க��

ஒ�றாகேவ இ����. ஆனா� �க� ��ய ெதாைல�க��

அதாவ� 10-33 ெச����ட�க� �ைறவான ெதாைல�க�� அைவ

மா�ப��. ஆனா� அவ�க�� ஆ���ப� அ�கமா��

கவ��க� ெபற��ைல. ஏென�றா� ��ட�த�ட அ�த

ேநர���தா� ெப��பாலானவ�க� வ��ைச ப�� �த��

க�ட�ய�ப�ட த��� ேகா�பா�ைட� ைக��டா�க�. அத���

ப�லாக ெபா�ம�கைள��, (Quark) பைசம�கைள�� (Gluon)

அ��பைடயாக� ெகா�ட ேகா�பா�ைட ஏ��� ெகா�டா�க�.

இ�த� ேகா�பா� ேநா�கா��க��� இ����ட க��தமாக�

ெபா���வதா�� ேதா��ய�. ேசாகமான �ைற�� ெஷ�� இற��

ேபானா�. ���� ேநாயா�யான அவ� ேகாமா�� ஆ��த ேபா�



அவ��� இ���� ஊ� ேபாட அ��� யா���ைல. எனேவ

அேனகமா� �வா��� ம���தா� த��� ேகா�பா���� ஒேர

ஆதரவாள� எ�� த��� �ட�ப�டா�. ஆனா� இ�ேபா� த��

இ�ைவ�� ம��� இ��� உய��த அள��

��ெமா�ய�ப�ட�.

1984 இ� த��� ேகா�பா��லான ஆ�வ� ��ெரன �����

ெப�ற�. இத�கான காரண�க� இர�ெடன� ேதா���ற�. ஒ��,

மா���� வைரய��க�ப���ள� எ�ேறா நா� ேநா��ய���

�க�க�� வைககைள அதனா� �ள�க� ��� எ�ேறா

ெம������ �ைச�� உ�ைம�� அ�க ��ேன�ற�

ஏ�பட��ைல. ம�ெறா��, ஜா� �வா���� இல�ட� இரா�

ேம� க���ைய� ேச��த ைம� ���� ெவ���ட ஆ�ேவடா��.

நா� ேநா��ய��� �க�க� �லவ�ைற� ேபா� உ�ளா��த

இர�ைட�த�ைம ெகா�ட �க�க� இ��பைத� த���

ேகா�பா�டா� �ள�க இயல���� எ�� அ�த ஆ�ேவ�

கா��ய�. காரண�க� எ�னவா���, �ைர��

ஏராளமானவ�க� த��� ேகா�பா��� �� ஆ�� ெச�ய�

ெதாட��ன�. அ� ஒ� ��ய வ��� வள��ெத��க�ப�ட�.

அ�தா� இ�ப�� த�� (heterotic string) என�ப��ற�. நா�

ேநா��ய��� �க�க�� வைககைள இதனா� �ள�க இயல�

��ேமா என� ேதா��ய�.



த��� ேகா�பா�க�� ����க��� இ��� ெச���றன.

ஆனா� இ�ப�� த�� ேபா�ற வ�வ�க�� இைவ எ�லாேம

��� ��� என� க�த�ப��ற�. எ�ப�யா��� த���

ேகா�பா�க��� இ��� ெப�யெதா� ��க� உ�ள�. ெவ�-

கால� வழ�கமான நா�� ப�மாண�க���� ப�� ப�� அ�ல�

இ�ப�தா� ப�மாண�க� ெகா�டதாக இ��தா� ம��ேம இைவ

�ரண�றைவயாக இ���� என� ேதா���ற�. ��த� ெவ�-

கால� ப�மாண�க� எ�பைவ அ��ய� �ைனகைத��

வா��ைகயான ஒ��தா�. ஒ�ைய� கா���� �ைரவாகேவா

கால��� ��ேனா��ேயா பயண� ெச�ய ��யா� எ���

ெபா�� சா��ய�� இய�பான க���தைளைய ெவ�வத�� இைவ

�க� �ற�த வ�யாக அைம��றன. ��த� ப�மாண�க��ேட

����வ��� ெச�லலா� எ�பேத க���. இைத� ��வ�மா�

பட������ கா�டலா�. நா� வா�� ெவ� இ�ப�மாண�கைள

ம��ேம ெகா����பதாக�� ந��ர வைளய� அ�ல�

�ட��ைட��� பர�ைப� ேபா�� வைள����பதாக�� க�பைன

ெச�� ெகா���க�. ��க� வைளய��� உ������ ஒ�

ப�க��� இ��பதாக�� ம� ப�க��� உ�ள ஒ� ������

ேபாக ����வதாக�� ெகா�டா� இ�த வைளய���

உ����ைப� ���� ேபாக ேவ�������. ஆனா� உ�களா�



��றா� ப�மாண��� பயண� ெச�ய ���தா� ��க� ேநராக�

���� வ��� ெச�� �ட� ���.

உ�ைம�ேலேய இ�த� ��த� ப�மாண�க� எ�லா�

இ���மானா� அவ�ைற நா� ஏ� கவ��ப��ைல? ���

ெவ�� ப�மாண�கைள�� ஒ� கால� ப�மாண�ைத�� ம���

பா���ேறாேம ஏ�? இத�� ��ெமா�ய�ப�� �ள�க�

எ�னெவ�றா�, ம�ற� ப�மாண�க� ஓ� அ��ல��� ���ய�

���ய� ���ய� ���ய� ���ய�� ஒ� ப�� எ�ப�

ேபா�ற �க� ��ய உ�வள� ெகா�ட ெவ���� வைள���

���ட�ப����கலா�. �க� ��ய� எ�பதா� இைத நா�

கவ��ப��ைல, அ�வள�தா�. நா� ஒ� கால�

ப�மாண�ைத�� ��� ெவ�� ப�மாண�கைள�� ம��ேம

கா��ேறா�. அ�� ெவ�-கால� ��ட�த�ட� த�ைடயாக

உ�ள�. அ� ைவ�ேகா�� ேம�பர�ைப� ேபா�றதா��. ��க�

அைத ெந���� பா��தா� அ� இ�ப�மாண�ைடயதாக இ��க�

கா���க�. ைவ�ேகா� �தான ஒ� ����� �ைலைய இ�

எ�க�, அதாவ� ைவ�ேகா�� �ள�� வ�ட� �ைசைய� ���ய

ெதாைல�� �வ����றன .ஆனா� அதைன� ெதாைல�����

பா��தா� ைவ�ேகா�� த��� உ�க���� ெத�வ��ைல, அ�

ஒ�ப�மாண�ைடயதாக� கா��ய���ற�. ஒ� �����

�ைலைய ைவ�ேகா�� �ள� ம��ேம ����� கா���ற�.



ெவ�-கால�� �ட இ�ப��தா�. அதாவ� ���த��� அ�

ப��� ப�மாண� ெகா��� ெப��� வைள���� உ�ள�.

ஆனா� ெப��த�க�� வைளேவா ��த� ப�மாண�கேளா

உ�க���� ெத�வ��ைல.

இ�த� ���ர� ச�தா� எ�றா� ��ெவ�� பயண� ெச�ல

�����றவ�க���� ெக�ட ெச��ேய. ��த� ப�மாண�க�

�க �க� ��யைவ. அவ��� வ�யாக ��கல� ெச�ல ��யா�.

ஆனா� இ����� இ�ெனா� ெப�ய ��க� தைல����ற�.

எ�லா� ப�மாண�க�� எ���லாம� �ல ப�மாண�க� ம���

�� ப�தாக� ���வ� ஏ�? �க�� ��ப�ட அ�ட��� எ�லா�

ப�மாண�க�� ெப��� வைள��றைவயாக இ������� எ��

எ��� ெகா�ளலா�. ம�ற எ�லா� ப�மாண�க�� இ��கமாக

���� �ட�க ஒ� கால� ப�மாண�� ��� ெவ��

ப�மாண�க�� த�ைடயாக ��ட� ஏ�?

இத��� சா��யமான �ைடக�� ஒ�� மா�ட ைமய�

ெகா�ைகயா��. ந�ைம� ேபா�ற அ� ��கலான �ற�க�

ேதா�� வளர இடம��பத�� இ�ெவ�� ப�மாண�க�

ேபா�மானதாக� ேதா�ற��ைல. எ����கா�டாக, ஒ�ப�மாண�

���� �� வா�� இ�ப�மாண �ல��க� ஒ�ைறெயா��

கட�� ெச�வத�� ஒ��� �� ஒ�� ஏ�� ெச�ல



ேவ�������. ஓ� இ�ப�மாண உ��ன� எைதேயா சா����

அ� ��ைமயாக� ெச��கா ��டா� அ� ����ய அேத

வ��� க�ைவ�� ெவ��ப��த ேவ�������. ஏென�றா�

��ைமயாக அத� உட� வ�� ெச��� ஒ� பாைத

இ���மானா� அதைன� த��த�யான இ� பா�களாக� ����

���. எனேவ ந� இ�ப�மாண� �ற� கழ�� ���� ���.

இேதேபா�, இ�ப�மாண உ��ன��� எ�வைகயான ���

ஓ�ட�� எ�வா� �கழ ���� எ�� ���� ெகா�வ� அ�ேத.

ெவ�� ப�மாண�க� ����� ேம� இ������ட ��க�க�

எ��. இ� ெபா����க��� இைட�லான ஈ��� �ைசயான�,

ெதாைல� அ�க��க அ�க��க, ��ப�மாண�க�� �ைற��

ெச�வைத� கா���� ����� ேம�ப�ட ப�மாண�க��

இ����ட� ��தமாக� �ைற�� ெச���. இத� ���ய��வ�

எ�னெவ�றா� ��ைய� ேபா�� ��யைன� ���� ேகா�க��

����பாைதக� �ைலய�� இ����. வ�டவ�வ�

����பாைத����� ஏ�ப�� �க� �� அைச���ட ம�ற�

ேகா�க�� ஈ���� கவ���யா� ஏ�பட� ��யைத� ேபா�ற

அைச� ��யைன ��� �ல�ேயா, அ�ல� ��ய����ேளா

�� ���� ���� ��� ��வ�� ேபா� ����. நா� உைற��

ேபாேவா� அ�ல� எ��� ேபாேவா�. உ�ைம�� �����

ேம�ப�ட ெவ��ப�மாண�க�� ெதாைல��ேக�ப ஈ��� நட��



ெகா��� �த��� மா�ற��ைல எ�பத� ெபா��

எ�னெவ�றா� ஈ��ைப அ��த� ச��� ெச��� �ைலயான

�லவர��� ��ய� இ��க ��யாம� ேபா��. ஒ��, அ�

உைட�� �த�� அ�ல� தக����� க���ைளயா� ���. இ�த

இர��� எ� ேந��டா��, ���� உ��ன�க��கான

ெவ�ப�லமாக�� ஒ��லமாக�� அ� அ�வளவா��

பய�படாம� ேபா� ���. ���த���, ஓ� அ��� உ�க�ைவ�

��� ��ம�கைள� ��ற ைவ��� �� �ைசகளானைவ ஈ���

�ைசக� நட�� ெகா��� அேத �ைற��தா� நட��

ெகா���. எனேவ ஒ��, ��ம�க� அ������ அ�ேயா�

த��� ெச��� அ�ல� ���� ���� ��� அ��க���� வ��

���. இர��� எ� ேந��டா�� அ��க� நா� அ����ள

�ைற�� இ�லாம� ேபாகலா�.

எ�ப��� நா� அ��த �ைற�லான உ��ன� எ�ப� ஒ�

கால� ப�மாண�� ��� ெவ�� ப�மாண�க�� ��தா�

வைள��� ���ட�படாத ெவ�-கால வ�டார�க�� ம��ேம

இ��க ���� எ�� ெத�வா�� ேதா���ற�. இத� ெபா��

எ�னெவ�றா�, த��� ேகா�பா� எ�ப� அ�ட��� இ�தைகய

வ�டார�க� இ��பத�� இடம��கவாவ� ெச��ற� எ��

கா�ட ���தா�தா� ந��த மா�ட ைமய� ெகா�ைகைய�

�ைண�கைழ�க� ���. உ�ைம�� த��� ேகா�பா� இத��



இடம��க�தா� ெச��ற� என� ேதா���ற�. எ�லா�

ப�மாண�க�� வைள��� ���ட�ப������ப�யான அ�ல�

நா���� ேம�ப�ட ப�மாண�க� ��ட�த�ட� த�ைடயாக

இ����ப�யான அ�ட��� ேவ� வ�டார�க� அ�ல� ேவ�

அ�ட�க� இ��கேவ இ��கலா�. ஆனா� ெவ�ேவ�

எ���ைக�லான ெம�� ப�மாண�கைள ேநா��ய�ய

இ�தைகய வ�டார�க�� அ��� �ற�க� ஏ�� இ��கா�. 

ெவ�கால� ேதா��� ப�மாண�க�� எ���ைக ப��ய

ேக��ைய� த�ர, த�� ேகா�பா� இ��� பல ��க�கைள�

ெகா���ள�, இ� இய��ய�� இ�� ஒ���ைண�த

ேகா�பாடாக� ேபா�ற�ப�வத�� ��� ���க�பட ேவ���.

எ�லா ����க�� ஒ�ைறெயா�� ர�� ெச��றதா அ�ல�

சர��� உ�ள அைலகைள நா� கவ���� �����ட வைக

�க�க�ட� எ�வா� ெதாட��ப���வ� எ�ப� எ�க���

இ��� ெத�ய��ைல. ஆ����ட, இ�த ேக��க��கான

ப��க� அ��த �ல ஆ��க�� க�����க�படலா�, ேம��

இ�த ��றா��� இ���� த�� ேகா�பா� எ�ப� இய��ய��

ஒ���ைண�க�ப�ட ேகா�பாடாக உ�ளதா எ�பைத அ�யலா�.

ஆனா� உ�ைம�� இ�தைகய ஒ���ைண�த ேகா�பா�

இ��க ���மா? அ�ல� ஒ�ேவைள இ� ந� கான����



ேதட�தாேனா ? ��� சா��ய�பா�க� இ��பதாக�

ேதா���ற�,

• உ�ைம�ேலேய ஒ� ��ைமயான ஒ���ைண�த ேகா�பா� அ�ல� 

ஒ�ற� ேம� ஒ�றா� அைம�த வைரயைறக�� ெதா��� உ�ள�. நம��� 

�ற� இ��தா� ஒ� நா� அைத� க�����ேபா�.   

• அ�ட���� இ��� ேகா�பா� எ��� இ�ைல. அ�ட�ைத ெம�ேம�� 

���தமாக வ����ற ேகா�பா�க�� வைரய��க இயலா� ெதாட�வ�ைச 

ஒ��தா� உ��.    

• அ�ட����� ேகா�பா� எ��� இ�ைல. �����ட ஒ� ����� 

அ�பா� �க���கைள ஊ��த�ய ��யா�. அைவ ெதாட�ேப���லாம� 

இ�ெகா�� அ�ெகா�றாக�� த�ேபா�கான வைக��ேம நட��ற�.  

��க�� ��� கண� ஒ�� இ���மானா� கட�ளானவ� த�

மன�ைத மா��� ெகா�� உல�� தைல��வத�கான �த�தர���

அ� ைக ைவ�பதாக இ���� எ�ற அ��பைட�� ��றாவ�

சா��ய�பா���� ஆதரவாக� �ல� வா��வ�. இ� ச�ேற பைழய

�ர�ெம�ைமைய� ேபா�ற�. கட�� த�னாேலேய ��க

��யாத ஒ� கனமான க�ைல� பைட�க ���மா? ஆனா� கட��

மன�ைத மா��� ெகா�ள ���ப� ��� எ�ற க��தான�

கட�� கால��� இ��பதாக� க�பைன ெச�� ெகா���

ெபா�ைம�� ��த அக��� ச��� கா��ய அ�த� ெபா�ைம��

ஓ� எ����கா�டா��. கால� எ�ப� கட�� பைட�த

அ�ட���ேக உ�யெதா� ப�பா��. எ�ன ேநா�க���காக�



கால�ைத ஏ�ப����ேறா� எ�ப� கட�����

ெத�����ததாக� ெகா�ளலா�. 

�வா�ட� இய��ய� வ�� ��ட �ற�, �க���கைள ���க

���க� ���தமான �ைற�� ���த�ய ��யா� எ�பைத��,

எ�ேபா�� ஓரள� உ����ைம இ��க�தா� ெச��ற�

எ�பைத�� நா� ஏ��� ெகா��� �ைல�� வ���ேளா�.

ேவ��மானா� இ�த� ெதாட���ைம��� கட��� தைல�ேட

காரண� எ�� ெசா��� ெகா�ளலா�. ஆனா� இ� �க��

ேவ��ைகயான வைக� தைல�டாக�தா� இ����. அத��

ேநா�க� ஏ�� இ��பத��� சா���ைல. அ�ப� ேநா�கேம��

இ���மானா� அ�த� ெசா�����ய இல�கண�ப� அ�

ெதாட�ப�றதாக இ��கா�. ந�ன கால��� நா� அ��ய��

இல�ைக ம�வைரயைற ெச�தத� வா�லாக ேம�க�ட ��றா�

சா��ய�ப�ைட� ெசயலள�� �������ேறா�. உ����ைம�

ெகா�ைக ����� எ�ைல வைர ம��ேம �க���கைள

���த�ய நம��� பய�ப��ற ��க�� கணெமா�ைற

வைரய��பேத ந� ேநா�க�.

ெம�ேம�� ���யமா�க�ப�� ேகா�பா�க�� ெதாட�

வ�ைச வைரய��க இயலாத� எ��� இர�டா� சா��ய�பா�

இ�வைர�லான ந� அ�பவ� அைன�ேதா�� இைச��

ெச��ற�. பல ச�த��ப�க�� ந� அள��க�� ��ைமைய



உய��� இ���ேறா� அ�ல� ��ய வைகயான ேநா�கா��க�

ெச�����ேறா�. நட��� இ���� ேகா�பா� ���த�யாத

��ய �ல�பா�கைள� க�����பத�ேக இ� வ�வ����ள�.

இ�த� �ல�பா�க��� �ள�கம���ட நா� இ��� �ட

��ேன�ய ேகா�பா�ைட வள��ெத��க ேவ�������ள�.

எனேவ ெப�ய ம��� அ�க ச�� வா��த �க� ����க��

ேசாதைன ெச��� ேபா� நம� த�ேபாைதய மாெப��

ஒ���ைண�த ேகா�பா�க� உைட�� ேபாவைத� க�டா� அ�

�க�� ஆ�ச�யமாக இ��கா�. உ�ைம��, அைவ

உைட����� எ�� நா�க� எ��பா��க��ைல எ�றா�, அ�க

ச�� வா��த இய��ர�கைள உ�வா��வத�� அ�த பண�ைத

ெசலவ��ப�� அ�க அ��த��ைல.

ஆனா� “ெப��க���� ெப��க�” எ��� இ�த� ெதாட�

வ�ைச�� ஈ��� ஒ� வர�பாக� ��ெமன� ேதா���ற�. ஒ�

�க�� ஆ�ற� �ளா�� ஆ�ற� என�ப�வத�� ேம�, அதாவ�

1019 �.�.ேவா.�� ேம� இ���மானா� அத� �ைற ெப���

ெச���றதா�, அ� எ��ய அ�ட������ �ல�� ேபா��

��யெதா� க���ைளயா� ���. எனேவ நா� ெம�ேம��

உய��த ஆ�ற�க���� ெச�ல� ெச�ல, ெம�ேம��

���யமா�க�ப�� ேகா�பா�க�� ெதாட�வ�ைச�� ஏேதா ஓ�

எ�ைல இ��தாக ேவ��� எ���, எனேவ அ�ட� ப��ய



ஏேதா ஓ� இ��� ேகா�பா� இ��தாக ேவ��� எ���

ேதா�ற�தா� ெச��ற�. இ�ைறய �ைல�� நா� ஆ���

�ட��� அ�கப�சமாக உ�ப�� ெச�ய� ��யைவயான �மா�

ஒ� �.�.ேவா ஆ�ற���� �ளா�� ஆ�ற� ெவ� ெதாைல��

இ��பெத�னேவா உ�ைமதா�. ��ன��� ெசா���ப�யான

எ��கால��� நா� இ�த� ெதாைலைவ� �க� ����க�� �ைண

ெகா�� கட�� �ட� ேபாவ��ைல.

ஆனா� அ�ட��� �க�� ��ப�ட க�ட�களானைவ

இ�தைகய ஆ�ற�க� இட� ெப����க ேவ��ய களமா��.

��ப�ட அ�ட�ைத� ப��ய ஆ��� �ரண�ற கண��ய��

ேதைவக�� இ�ைற������ ந��� �ல�� ஆ��

கால����� ஒ� ��ைமயான ஒ���ைண�த ேகா�பா����

ந�ைம இ��� ெச�வத�� ந�ல வா�� உ�ள� என

�ைன��ேற�. எ�ேபா�ேம நா� �த�� ெவ���� �த� �ட

மா�ேடா� எ�� ைவ��� ெகா�� ேப��ேற�.

அ�ட� ப��ய இ��� ேகா�பா�ைட உ�ளப�ேய நா�

க������ ��டா� எ�னா��? அ�ட�ைத �ள��� ெகா�ள

ம�த �ல� நட�� வ�� அ��� ேபாரா�ட��� வரலா��� ஒ�

��டெந�ய �கழா��த அ��யாய���� இ� ��வா� அைம��.

ஆனா� இ� அ�ட�ைத ஆ�� ��கைள� ப��ய சாதாரண



ம�த�� ��தைல�� �ர��கரமாக மா��யைம���. ���ட�

கால��� ம�த அ�� ��வைத��, எ�ப���

உ�வைரயள�லாவ� ப��த ஒ�வரா� உ�வா��� ெகா�ள

���த�. ஆனா� அத� �ற� அ��ய� வள����� ேவக�

இதைன ��யாத ஒ�றா�� ��ட�. ��ய ேநா�கா��க���

�ள�கம��பத�காக� ேகா�பா�க� எ�ேபா�� மா�ற�ப���

ெகா�ேட இ��பதா� அைவ ஒ�ேபா�� ச�வர ெச�மான�

ெச�ய�ப�வேதா சாமா�ய�க� ���� ெகா�ள� ��யவா�

எ�ைம�ப��த�ப�வேதா இ�ைல. ��க� ஒ� த���றனாளரா�

இ��தாக ேவ���, அ�ேபா���ட அ��ய� ேகா�பா�க��

��யெதா� ப��ைன ம��ேம உ�களா� ச�வர உ�வா�க

���� என ந�பலா�.

ேம�� ��ேன�ற� �க� ��தமாக நைடெப�வதா� ப���

�ட��ேலா ப�கைல�கழக��ேலா எ�ேபா�� ச�ேற

காலாவ�யானைத�தா� ���ேறா�. ��தமாக ��ேன��

ெகா������ அ�ெவ�ைல�� ஒ� �லரா� ம��ேம

ஈ�ெகா��க ����. அத�காக அவ�க� த�க� �� ேநர�ைத��

அ��ப���� ��யெதா� ப���� த���றனா�� ெச�ய

ேவ���. அைடய�ெப�� வ�� ��ேன�ற�கைள� ப��ேயா

அ�ல� அைவ ஏ�ப���� ெகா������ மன��ள��� ப��ேயா

ம�றவ�க��� அ�கமா�� ெத�வ��ைல.



எ�ப� ஆ��க��� ��� ெபா�� சா��ய�

ேகா�பா�ைட� ���� ெகா�டவ�க� இர�ேட இர�� ேப�தா�

எ�� எ���ட� ��யைத ந�பலா�. இ�ேபாெத�லா� ப�தா�ர�

கண�கான ப�கைல�கழக� ப�டதா�க� அைத� ����

ைவ���ளா�க�. ேகா��கண�கானவ�க��� எ�ப���

அ�க���ட� ப��சயமாவ� உ��. ஒ� ��ைமயான

ஒ���ைண�த ேகா�பா� க�����க�ப�� ��டா�, அதைன�

ெச�மான� ெச�� அேத �ைற�� எ�ைம�ப����

ப����ட�க�� எ�ப��� உ�வைரயள�லாவ� க���

ெகா���� �ைல இ�ேறா நாைளேயா ஏ�பட�தா� ெச���.

அ�ேபா� நாெம�லா� அ�ட�ைத ஆ��றைவ�� நா� நாமாக

இ��பத��� காரண�மா�ய ��கைள ஓரள� ���� ெகா�ள

இய��. 

ஐ���� ஒ��ைற ஒ� ேக��ைய� ேக�டா�, “அ�ட�ைத

உ�வா��வ�� கட�� எ�வள� ேத�� ெச�தா�?” எ�ைல

��ெமா�� ச�யான� எ�றா�, ஆர�ப �ைலைமகைள�

ேத��ெத��க அவ��� �த��ர� இ�ைல. ��சயமாக, அ�ட�

கைட������ ச�ட�கைள� ேத��ெத���� �த��ர� அவ���

இ��� இ�������. இ�����, இ� உ�ைம�� அ�வள�

���பமாக இ�����கா�. ஒ�� அ�ல� ஒ� ��ய

எ���ைக�லான ��ைமயான ஒ���ைண�த ேகா�பா�க�



ம��ேம இ��க����, அைவ த��ய�க �ைல�த�ைம

ெகா�டைவ ம��� அ�வா��த உ��ன�க�� இ��ைப

அ�ம����றன. 

��க� ம��� சம�பா�க�� ெதா��பாக ம��ேம சா��யமான

ஒ���ைண�க�ப�ட ேகா�பா� இ��தா� �ட கட��� த�ைம

ப�� நா� ேக�கலா�. சம�பா�க���� ெந��ைப �வா���

அவ�க� �வ��க ஒ� அ�ட�ைத உ�வா��வ� எ�? ஒ� க�த

மா��ைய உ�வா��� அ��ய�� வழ�கமான அ���ைற,

மா�� �வ��க ஒ� அ�ட� ஏ� இ��க ேவ��� எ�ற

ேக���� ப�ல��க ��யா�. அ�ட� ஏ� இ���� எ�லா

ெதா�தர�க���� ெச��ற�? ஒ���ைண�க�ப�ட ேகா�பா�

அத� ெசா�த இ��ைப� ெகா��வ�� அள���

க�டாய�ப����றதா? அ�ல� அத�� ஒ� பைட�பா�

ேதைவயா, அ�ப�யானா�, அ�ட��� இ������

ெபா��ேப�பைத� த�ர ேவ� ஏேத�� பா��ைப ஏ�ப���மா?

ேம�� அவைர� பைட�த� யா�?

இ�ேபா� வைர, ெப��பாலான ��ஞா�க� அ�ட�

எ�றா� எ�ன எ�ற ேக��ைய� ேக�க ��யாத அள��� ��ய

ேகா�பா�க�� வள����� ஈ�ப���ளன�. ம��ற�, ஏ� எ��

ேக�பைதேய ெதா�லாக� ெகா�ட ம�க� த��வஞா�களா�

அ��ய� ேகா�பா�க�� ��ேன�ற���� ஈ�ெகா��க



��ய��ைல. ப�ென�டா� ��றா��� த��வவா�க�

அ��ய� உ�பட ம�த அ�� ��வைத�� த�க� �ைறயாக�

க��ன�. அ�ட���� ஒ� ஆர�ப� உ�டா? ேபா�ற

ேக��கைள அவ�க� �வா��தன�. இ�����, ப�ெதா�பதா�

ம��� இ�பதா� ��றா��க��, ஒ� �ல வ��ந�கைள� த�ர,

த��வவா�க� அ�ல� ேவ� எவ���� அ��ய�

ெதா����ப� எ�ப� க�தமாக மா�ய�. த��வஞா�க�

த�க� �சாரைணக�� ேநா�க�ைத �க��

�ைற���ெகா�டன�, இ�த ��றா��� �க�� �ரபலமான

த��வஞா� ��ெஜ��ைட� (Wittgenstein) ��னா�,

“த��வ���கான எ������� ஒேர ப� ெமா��� ப��பா��

ஆ��”. அ��டா��� �த� கா�� வைர�லான த��வ���

�ற�த பார�ப�ய������ எ�ன ஒ� வர�. எ�வாறா���, நா�

ஒ� ��ைமயான ேகா�பா�ைட� க�ட��தா�, அ�

கால�ேபா��� ஒ� �ல ��ஞா�க��� ம��ம�ல,

அைனவ���� பர�த ெகா�ைக�� ����. ��ன� நா�

அைனவ�� அ�ட� ஏ� உ�ள� எ�ற �வாத��� ப�ேக�க

����. அத�கான ப�ைல� க�டா� அ� ம�த� ப��த���

இ�� இல�ைக அைட��. அ�ேபா� நா� கட��� மனைத

அ�ேவா�.



அ��ெசா� ெபா��

அ�ட� - ந� �ர�கைள ேபா�ற பல ேகா� �ர�கைள

உ�ளட��ய ெதா���

அ�ட�ய� - அ�ட�ைத ப��ய ப���

அ�ட�ய� மா�� - ெவ�-கால� ��வைடவத��

காரணெமன ஐ���� க��ய ஒ� மா��

அ� - ெபா��க�� அ��பைட அல�

அ��க� - அ��� ைமய�ப��

அ��ெவ� - ஒ� அைல ஒ� �னா��� ���� ��

���க�� எ���ைக

அைல�ள� - அைலக�� இர�� அக�க� அ�ல� இர��

�க�க��� இைடேயயான ெதாைல�

�த�ைம க���ைள- ஆர�ப க�ட��� ேதா��ய க���ைள

ஆ�ற� அ���ைம �� - ஆ�றைல ஆ�கேவா அ��கேவா

��யா�. ஒ� ஆ�றைல ேவேறா�றாக ம��ேம மா�ற இய��

எ�� ��� ��.



ஓ�ைம���� - ெவ�-கால வைள� ����யா�� ஒ�

���

உ����ைம ெகா�ைக - ஒ� �க�� �ைலையேயா

�ைசேவக�ைதேயா ெத�வாக அ����ெகா�ள ��யா�. ஒ�ைற

எ�வள� ெட�வாக ெத��� ெகா��ேறாேமா ம�றைத

அ�தள��� ெத�வாக அ���ெகா�ளா இயலா� என

ெஹ�ச�ப�� எ�பா� வ��த ஒ� ேகா�பா�

ெப� ெவ��� - அ�ட� ெதாட�க காரணமா�ய ஒ� ெவ���

�க��

எ���க� - ஒ�ெவா� �க���� இைணயான ஒ� எ���க�

இ����. அைவ ஒ�ைறெயா�� ேமா��ெகா�� அ���,

ஆ�ற� ம��ேம �த� இ����.

எ�ைல��ைம ெகா�ைக - அ�ட��� க�பைன கால���

எ�ைல இ�ைல எ�� ஒ� க��ேகா�

ஒ�வ�ற ஓ�ைம���� - க���ைளயா� �ழ�படாத ெவ�-

கால ஓ�ைம����

க���ைள - ஒ�யா� �ட த�� ெச�ல இயலாத அள� ஈ���

வ�ைம ெகா�ட ஒ� வா�� ���த ����� இ�� �ைல



�ைல�ற� - �ெரா������� �ர�ைவ ேநா�� ெச��த�

�வா�ட� இய��ய� - �ளா���� �வா�ட�

ெகா�ைக������, ெஹ�ச�ப��� எ�ைல��ைம

ெகா�ைக������ த���க�ப�ட ஒ� ெகா�ைக

�ற�� சா��ய� - ேநா�க�க� அைனவ�� எ�ப� நக��தா��

அைனவ���மான ��க� ஒ�ேற எ�ற ஐ����� ேகா�பா�

ெச�ெபய��� - டா�ள� �ைளவா� ஒ� ந�ைம ��� நக��

ேபா� �வ�பா� கா��ய��த�

த���� ெகா�ைக - ஒேர ேபா�ற இர�� �க�க���

�ைல��, �ைசேவக�� சமமாக இ��கா� எ�ற ேகா�பா�

�ர� - ந� ��ய� உ�பட பல ேகா� ����கை��ளட��ய

ெதா���

�க��� பர�ெப�ைல - க���ைள�� எ�ைல

�க�தக� - ஒ� �க�� நட�க�பத�கான சா��ய ��க�

ெபா� சா��ய� - ேநா�க�க� அைனவ�� எ�ப� நக��தா��

அைனவ���மான ��க� ஒ�ேற எ�ற ஐ����� ேகா�பா�.



ஈ��� �ைசயான� 

ெவ�கால��� வைளவா� உ�வா�ற� எ�� ���ற�

��ப� ேநாவா - 1350 ேகா� ஆ��க��� ��� நட�த

�த�ைம ெப�ெவ���

ெவ�-கால� - ஒ� நா�� ப�மாண ெவ�



கைல� ெசா�க�

Absolute- அ��

Analogy- ஒ��ைம

Astronaut- ��ெவ� �ர�

Astronomy- வா�ய�

Atom- அ�

Axis of symmetry- சம��� அ��

Big bang- ெப�ெவ���

Boundary- எ�ைல

Classic general relativity theory- பார�ப�ய ெபா� சா��ய�

ேகா�பா�

Constant- மா��

Critical- ���

Curvature- வைள�



Cold star- ��� ����

Collapse- தக���த�

Cosmic censorship hypothesis- அ�ட�ய� த��ைக க��ேகா�

Cosmology- அ�ட�ய�

Dark mater- க��ெபா��

Directly Proportional- ேந�தக�

Edge- ����

Electron- ��ம�

Element- த�ம�

Engine- �ைச�ெபா�

Escape velocity- ��ப� �ைசேவக�

Event horizon- �க�� பர�ெப�ைல

Experiment- ப�ேசாதைன

Finite- வைரய��க�ப�ட



Flash- ���

Frequency- அைல�ள�

Galaxy- �ர�

Grand unified theory- மகா ஒ���ைண�த ேகா�பா�

Gravitational field- ஈ��� �ல�

Imaginary time - க�பைன கால�

Infinite- வைரய��க இயலாத

Infinity- ����

Intervene objects- இைட�� ெபா��க�

Light cone- ஒ�����

Limit- வைரயைற

Luminosity-ஒ��� த�ைம

Loop wire- க�� வைளய�

Massive- பா�ய



Measure- அள��

Mechanism - ெபா��ைற

Naked singularity- ஒ�வ�ற ஓ�ைம����

Nuetron- ெநா�ம�

Observe- ேநா�கா��

Observer- ேநா�கா�வாள�

Paradox- �ர�ெம�ைம

Particle- �க�

Pauli exclusion principle- பா� த���� ெகா�ைக

Philosophy- த��வ�

Photon-ஒ�ம�

Position- �ைல

Predict- க���

Principle- ெகா�ைக



Proton- ேந�ம�

Quantum mechanics- �வா�ட� இய��ய�

Radar - ெதாைல �ைல மா�

Radiation-க��ய�க�

Radio wave- க�ரைல

Radius- ஆர�

Real time - ெம�யான கால�

Redshift- ெச�ெபய���

Rocket-ஏ���

Signal- ச��ைஞ

Singularty- ஓ�ைம���� Super gravity - மா����

Space-time- ெவ�-கால�

Spectrum- �றமாைல

Spin- �ழ�



Steady-state theorem- �ைல�த�ைம ேத�ற�

Super conducting - அ�ேவக கட��

Super cooled - அ����

Symmetry- சம���ைம

Telescope- ெதாைலேநா��

Theorem- ேத�ற�

Theory- ேகா�பா�

Uncertainty principle- உ���னைம ெகா�ைக

Unfortunate- ெக�வா���

Universal gravitation- உலகலா�ய ஈ���

Universe- அ�ட�

White dwarf- ெவ�����

X-ray - ஊ� க��

Zero- ��ய�
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����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���

ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��

வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த�

6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான

ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா�

�ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற

வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�

ெகா�� நா� ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம��

����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com

எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�



உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர

வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-�

உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த��

����க� அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா�

அவ�ைற நா� ப��ற�க இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��,

ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�

ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,

உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ�

ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த��

����தக�கைள உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons

எ�� உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத�

�ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக�



ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த

����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���

ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய

த�� ����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��

ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல

அ�ம�கைள� ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய�

அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�”

எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த

����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ��

ப���கைள ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� ��

இ���� ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.



ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���

வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர�

ப���கைள “Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா�

நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�

பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�

ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா���

அவ�கள� ப��க�  �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ���

எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ���

இலவச ����தக�களாக வழ��வத��  நம�� 

அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள�

பைட��க� ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��.

வாசக�க���� �ைறய ��தக�க� ப��பத��� �ைட���

வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட

அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�.

ஆனா� நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�

ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ�

�� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.

ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள



“����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�

வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FREETAMILEBOOKS.COM

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம���

����தக�க� காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா��

����தக�கைள இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச��

ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள

யா��� ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������

வைல�ப��க����� ப��கைள 

எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-�

ேபா�� ஓ� எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:



1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள�

பைட��கைள “Creative Commons” உ�ம�����

ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க��

உ�ைமகைள�� தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான

����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ��

�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��. 

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா�

ெசய�ப���ற ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�

எ�னெவ�� த��� �ைறய ����தக�கைள உ�வா��வ��,

அவ�ைற இலவசமாக பயன�க��� வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader

ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/

ப�வ��� எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான

ெதாைக�� ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக

இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள

எ����தா� நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க�

அைன��� இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,

அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader ேபா�ற

க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த�

��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers

ேபா�ற க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத��

இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���

உ�ளதா?

உ�ள�.



��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன

அ�ம����றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� CREATIVE COMMONS உ�ம��� ��

அவர� பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

�வ�க�

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம (வைலதள��� ெபய�).

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles

ம��� ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க���

வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��

வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ�

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


�ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���

ஈ�ப���ேளா�. 

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க���

க��களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with

android, iOS ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ�

இ�தைகய க��க� support ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற

வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள

ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள��

இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள 

�ர�ெய��பத��� அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத���

உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக

ஆ��யராக உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள

�கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ “Creative Commons”

உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய��

அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/ 

http://creativecommons.org/licenses/


��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட��

ெகா�ளலா�.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G
plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

 

ந��.

���

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த

அைன�� எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட����

அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ

அவ�க�ைடய வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ���

அ��������

��ன�சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ��

�கவ��� அ��� ைவ��க�. 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம����

ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய

����ட ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�

தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா�

���� ���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த

எ��தாள�கைள ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

 

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச�

����கண��� ப��க� காண�ப��. அைவ

வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா

இ����. 

நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான

தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக�



தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள

ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ����

வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���. 

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட��

ெகா�ளலா�. 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google
Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948  

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

க�ய� அற�க�டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


க�ய� அற�க�டைள

 

ெதாைல ேநா�� – Vision

த�� ெமா� ம��� இன����க� சா��த ெம��க�வள�க�,

க��க� ம��� அ���ெதா��க�, அைனவ����  க�ட�ற

அ��க��� �ைட��� �ழ�

ப� இல��  – Mission

அ��ய� ம��� ச�க� ெபா�ளாதார வள����� ஒ�ப, த��

ெமா��� பய�பா� வள�வைத உ���ப���வ��, அைன��

அ��� ெதா��க��, வள�க�� க�ட�ற அ��க���

அைனவ���� �ைட�க�ெச�த��.

 



த�ேபாைதய ெசய�க�

க�ய� ���த� – http://kaniyam.com

��ேய��� காம�� உ�ைம�� இலவச த�� ����க� –
http://FreeTamilEbooks.com

 

க�ட�ற ெம�ெபா��க�

உைர ஒ� மா�� –  Text to Speech

எ���ண� – Optical Character Recognition

����ல���கான எ���ண�

����க� ���� க���� அ���த� – Send2Kindle

������யா��கான �� க��க�

����க� உ�வா��� க��

உைர ஒ� மா�� – இைணய ெசய�

ச�க இல��ய� – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஆ��ரா�� ெசய�

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


FreeTamilEbooks – ஐஒஎ� ெசய�

WikisourceEbooksReportஇ��ய ெமா�க��ககான ����ல�

����க� ப��ற�க� ப��ய�

FreeTamilEbooks.com – Download counter ����க�

ப��ற�க� ப��ய�

 

அ��த ��ட�க�/ெம�ெபா��க�

 

��� �ல��� உ�ள ����கைள ப��ேநர/�� ேநர�

ப�யாள�க� �ல� �ைர�� �ைழ ����த�

�� ேநர �ரலைர ப�யம��� ப�ேவ� க�ட�ற

ெம�ெபா��க� உ�வா��த�

த�� NLP �கான ப���� ப�டைறக� நட��த�

க�ய� வாசக� வ�ட� உ�வா��த�

க�ட�ற ெம�ெபா��க�, ��ேய��� காம�� உ�ைம��

வள�கைள உ�வா��பவ�கைள� க�ட��� ஊ����த�



க�ய� இத�� அ�க ப�க��பாள�கைள உ�வா��த�,

ப��� அ��த�

���லா�க���� ஒ� இைணயதள ெசய�

எ���ண��� ஒ� இைணயதள ெசய�

த�� ஒ�ேயாைடக� உ�வா�� ெவ���த�

http://OpenStreetMap.org � உ�ள இட�, ெத�, ஊ� ெபய�கைள

த�ழா�க� ெச�த�

த��நா� ��வைத�� http://OpenStreetMap.org � வைரத�

�ழ�ைத� கைதகைள ஒ� வ��� வழ��த�

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ���ப��� API �� ேதாதாக

மா��த�

http://Ta.wiktionary.org �காக ஒ��ப�� ெச��� ெசய�

உ�வா��த�

த�� எ���� �ைழ����� உ�வா��த�

த�� ேவ��ெசா� கா�� க�� உ�வா��த�

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/


எ�லா http://FreeTamilEbooks.com ����கைள�� Google Play

Books, GoodReads.com � ஏ��த�

த�� த�ட�� க�க இைணய ெசய� உ�வா��த�

த�� எ�த�� ப��க�� க�ற இைணய ெசய� உ�வா��த�

( aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேம�க�ட ��ட�க�, ெம�ெபா��கைள உ�வா��

ெசய�ப��த உ�க� அைனவ�� ஆதர�� ேதைவ. உ�களா�

எ�வாேற�� ப�க��க இய�� எ�� உ�க� �வர�கைள 

kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச� அ����க�.

 

ெவ��பைட�த�ைம

க�ய� அற�க�டைள�� ெசய�க�, ��ட�க�,

ெம�ெபா��க� யா�� அைனவ���� ெபா�வானதாக��, 100%

ெவ��பைட�த�ைம�ட�� இ����.இ�த இைண���

ெசய�கைள��, இ�த இைண��� மாத அ��ைக, வர� ெசல�

�வர�க�ட�� காணலா�.

http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


க�ய� அற�க�டைள�� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா��க�

யா�� க�ட�ற ெம�ெபா��களாக �ல �ர�ட�, GNU GPL,

Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆ�ய உ�ைமக�� ஒ�றாக

ெவ��ட�ப��. உ�வா�க�ப�� �ற வள�க�, �ைக�பட�க�,

ஒ��ேகா��க�, காெணா�க�, ����க�, க��ைரக� யா��

யாவ�� ப���, பய�ப���� வைக�� ��ேய��� காம��

உ�ைம�� இ����.



ந�ெகாைட

உ�க� ந�ெகாைடக� த���கான க�ட�ற வள�கைள

உ�வா��� ெசய�கைள �ற�த வைக�� �ைர�� ெச�ய

ஊ������.

��வ�� வ��� கண��� உ�க� ந�ெகாைடகைள அ���,

உடேன �வர�கைள kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச�

அ����க�. 

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

 

UPI ெசய�க��கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 
 

����: �ல UPI ெசய�க�� இ�த QR Code ேவைல

ெச�யாம� ேபாகலா�. அ�சமய� ேமேல உ�ள வ��� கண��

எ�, IFSC code ஐ பய�ப��த��.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use
Account number and IFSC code for internet banking.



 


	அனைத்திற்குமான கோட்பாடு
	காணிக்கை
	மொழிபெயர்ப்பாளர் உரை
	அணிந்துரை
	அறிமுகம்

	முதல் சொற்பொழிவு
	அண்டத்தை பற்றிய சிந்தனைகள்
	அண்டத்தின் தொடக்கம்

	இரண்டாம் சொற்பொழிவு
	விரிவடையும் அண்டம்
	ஃப்ரீட்மேன் மாதிரி
	பெருவெடிப்பு

	மூன்றாம் சொற்பொழிவு
	கருந்துளைகள்

	நான்காம் சொற்பொழிவு
	கருந்துளைகள் அவ்வளவு கருப்பல்ல
	வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி
	கருந்துளை கதிரியக்கம்
	கருந்துளை வெடிப்புகள்
	முதன்மை கருந்துளைகளுக்கான தேடல்
	பொது சார்பியலும் குவாண்டம் இயங்கியலும்

	ஐந்தாவது சொற்பொழிவு
	அண்டத்தின் தொடக்கமும் தலைவிதியும்
	வெப்ப பெருவெடிப்பு மாதிரி
	வெளிப்படையான கேள்விகள்
	உப்பல் மாதிரி
	உப்பலின் முடிவு
	குவாண்டம் ஈர்ப்பு
	எல்லை இல்லாத நிலை

	ஆறாவது சொற்பொழிவு
	காலத்தின் திசை
	காலக்கணை (Arrow of time)
	வெப்ப இயக்கவியல் கணை
	உளவியல் கணை
	அண்டத்தின் எல்லை நிலை
	காலக்கணையை பின்னோக்கி செல்லுமா?

	ஏழாவது சொற்பொழிவு
	அனைத்திற்குமான கோட்பாடு
	அருஞ்சொற் பொருள்
	கலைச் சொற்கள்
	FREETAMILEBOOKS.COM
	கணியம் அறக்கட்டளை
	நன்கொடை


